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H e t  M i j n e n g e v a a r  o p  o n z e  

K u s t  e n  d e  B e s c h e r m in g  v a n  

o n z e  V is s c h e r s v lo o t

Dienst der paketbooten 

tusschen Oostende 

en Folkestone

In ons hoofdartikel van verleden week 
gaven we hierom trent enkele beschou
wingen, welke de volledige aandacht van  
den betrokken dienst hebben gaande ge
houden. In  talrijke week- en dagbladen  
zagen we de beschouwingen door ons 
aan dit vraagstuk gewijd, overgenomen.

Gepaard met de nuttige kritiek welke 
we omtrent de verrichtingen van de 
twee loodsbooten uitbrachten, hadden  
we ook enkele suggesties omtrent het 
zuiveren van onze territoriale wateren, 
voor wat betreft drijvende mijnen, voor
uitgezet.

Naar we vernemen en ook deze week 
vaststelden is aan de door ons aange
haalde leemten deze week reeds voor het 
grootste gedeelte verholpen.

Er werd onder meer besloten, telkens 
de weersomstandigheden het zouden 
toelaten de schepen van  het m arinekorps 
vroeger te laten uitvaren en dat zullen  
onze visschers met genoegen vernemen, 
want zooals het thans ging, van 10 tot 
14 uur, een wandelingetje gaan  doen in 
zee, terwijl onze knappe visschers soms 
uren en uren op hen lagen te wachten, 
kon het niet voortgaan.

HET ONSCHADELIJK MAKEN 
DER MIJNEN

We meldden ook hoe bij gelegenheid  
de meeste m ijnen in den grond gescho
ten werden, waardoor ze voor de kust
visschers van het grootste gevaar bleven, 
gezien ze daarm ede niet onschadelijk  
waren gemaakt.

Is een Hollandsche motorbotter, die 
zoo’n m ijn in het net kreeg, verleden  
week niet lek geslagen, niettegenstaande 
de ontploffing ver van het vaartu ig g j -  
beurde ?

Ook grootere ongelukken konden hier 
te betreuren zijn geweest en wie zegt 
ons dat eerstdaags zich bij ons hetzelf
de niet zou voordoen ?

Thans vernemen we het gelukk g 
nieuws dat de m ijnen niet meer door 
schietgeweren m aar wel bij middel van  
kanonnen vernield worden, zoodat het 
gevaar van ontploffing bij het opvi.i- 
schen, niet meer bestaat.

De laatste m ijnen deze week door hot 
marinekorps vernield, werden letterlijk  
verscheurd.

Aldus heeft de leider van den bevoeg
den dienst niet alleen bewezen, dat onze 
opmerkingen terecht neergepend w er
den, m aar heeft hij zeer nuttig werk  
verricht, waarvoor we hem slechts kun
nen gelukwenschen.

W anneer wij kritiek uitoefenen, dan is 
het alleen met het nuttig doel te zijn, 
maar kritiek uitoefenen, zooals we ver 
leden week in «Le Journal d ’Ostende» te 
lezen kregen, kunnen we niet goedkeu
ren omdat de schrijver van het artikel 
geen benul heeft van het doen ontplof
fen van mijnen.

Inderdaad op M aandag  20 Novem ber jl. 
werd er in den loop van den nam iddag  
van den zeedijk te Oostende een m ijn  
waargenomen op ongeveer 900 m. af 
stand.

Deze m ijn had de belangstelling van  
een zeer talrijk publiek getrokken.

Een der loodsbooten is er bij gekomen 
en heeft de m ijn gesleept naar een bank  
verder van de kust verwijderd, w aar het
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gevaarlijk  tuig geankerd werd tot den 
anderen dag, w aarna het vernield werd. 
H adden de bevoegde diensten deze m ijn  
op de oorspronkelijke plaats moeten ver
nielen, zooals «Le  Journal» het ten on
rechte wilde hebben, dan w are zulks een 
ram p geweest voor de talrijke gebouwen  
langsheen onzen zeedijk gelegen.

H ier werd dus zeer w ijselijk  gehandeld.
Het is ten andere m oeilijk voor de 

pers te oordeelen, waarom  die of gene 
m ijn  niet op deze of een andere p laats  
onm iddellijk vernield werd.

Ta lrijk  zijn  de soorten m ijnen, welke 
onschadelijk dienen gemaakt.

De officier hiermede belast, is ten 
andere aan een groot gevaar blootgesteld 
want zoolang een m ijn  niet onschadelijk  
is gemaakt, b lijft de m ogelijkheid van  
ontploffing bestaan.

De beste oplossing w are misschien de
ze, waardoor de m ijnen alle n aa r een  
veilige plaats bij m iddel van  netten zou
den kunnen opgebracht, w aar ze dan  
door den bevoegden officier eerst onder
zocht en dan onschadelijk zouden kun 
nen gem aakt worden.

Deze officier doet dit w erk je ten ande
re met een kalme onverstoorbaarheid, 
welke hier weleens m ag aangestipt.

Zoodra hij de soort kent, v ijst hij de 
pieken los en steekt stopsels in de plaats. 
D an  haalt hij den slagontsteker behoed
zaam  te voorschijn. Van  dat oogenblik  
is het grootste gevaar geweken. Doch de 
springstof is nog in de m ijn  aanwezig. 
Door een tractor met rupsw ielen wordt 
het tuig dan verder gesleept en op een 
vrachtwagen geladen.

Als de officier de m ijn  n iet kent, dan  
moet eerst grondig worden nagezien hoe 
de ontlading moet gebeuren. De indruk
ken die men hierbij moet opdoen, moe
ten heel w at anders zijn  dan  van in de 
cafés of van op het bureel e r kritiek over 
uit te brengen.

Daarom  meenen we in de technische 
leiders volledig vertrouwen te m ogen  
hebben, om dat hun bezorgdheid veel 
verder strekt, dan w ij ons m aar kunnen  
inbeelden. W at echter vooral nog dient 
verbeterd, is het vroeger uitvaren, het 
brengen van het getal loodsbooten van  
twee op vier en de volledige technische 
uitrusting om aan de grootste gevaren  
het hoofd te kunnen bieden.

Te Brussel zou m en beter moeten be
seffen met welke groote m oeilijkheden  
de plaatselijke leiders a f te rekenen heb
ben en welke groote schade aan  dijken, 
huizen en hoofden kan teweeggebracht 
worden bij de ontploffing van  deze ge
vaarlijke tuigen.

W e hopen dat de gebeurtenissen van  
de laatste 15 dagen hen hierin zal ster
ken, w ant of de voornaam ste plaatsen  
van de kust doelmatig met een stel net
ten zullen kunnen bescherm d worden, 
w aarvan  men thans de m ogelijkheid on
derzoekt, betw ijfelen we ten zeerste.

W e zullen niet nalaten de zaak  van  
nabij te volgen en onze lezers op de 
hoogte te brengen van hetgeen de be
voegde leiders in ’t werk stellen om de 
veiligheid van onze visschers en de kust
bevolking te verbeteren.

P. Vandenberghe.

WEEK VAN 4 TOT 10 DECEMBER 1939

V an  Oostende n aa r Folkestone (W in - 
teruur) :

M aan dag  4, te 11.30 uur, door «  P rin 
ce Charles ».

Donderdag 7, te 7 uur, door «P r in se s  
Joséphine-Charlotte ».

V rijd ag  8, et 8 u., door «P r in c e  C har
les ».

V an  Folkestone n aa r Oostende ( En
gelsch W interuur) :

W oensdag 6, te 8 u., door «  Prince 
Charles ».

V rijd ag  8, te 8 u., door «  Prinses José
phine-Charlotte ».

Zaterdag 9, te 9 u., door «  Prince C har
les ».

Geen dienst op Zondag, 10 December 
1939.

Deze uurregeling werd vastgesteld vol
gens den hoogwaterstand, ten einde aan  
de passagiers het m axim um  van  veilig
heid te verzekeren.

In  geval van storm of mist, kan de a f
vaart verdaagd en zelfs afgeschaft wor
den.

Radioverbindingen 
op Zee
— ■ — —

De aandacht van de schippers wordt 
gevestigd op art. 31 van het Algemeen  
Reglem ent der Radioverbindingen, w aa r
in het verbod is voorgeschreven geduren
de de 3 eerste minuten van elk uur in  
den golflengteband 179,6— 184 uit te zen 
den. Deze perioden zijn vooroehouden  
voor nooduitzendingen op de golflengtt- 
181,8 m.

M et het doel de veiligheid op zee te 
verhoogen, is het aan te bevelen oo 
deze lengte regelm atig een luisterdienst 
te verzekeren gedurende de 3 eerste mi
nuten van het uur.

G e v r a a g d

FABRIEK of industrieelen 
grond, gelegen te Oostende of 
omstreken, liefst tegen water
weg.

Aanbiedingen te zenden : 

UNIMEX, 13, MEIR, 
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, SPREKEN VOOR Z ICH  ZELF<*

V an  a f 1 December 1939 zijn de tarie
ven voor de verzekering der visschers
vaartu igen als volgt vastgesteld :

Prem iën voor visschersvaartuigen, 
welke in de territoriale w ateren of in  
hooge zee visschen :

1) schepen van 57 ton bruto tonnem aat 
en meer : 3/8% per maand.

2) schepen van meer dan 30 ton en 
m inder dan 57 ton : 1/4% per maand.

3) schepen van 30 ton en m inder : 
1/8% per maand.

De extra premie van 1 o/oo voor aan 
leg in een vreemde haven om de op
brengst der vischvangst te verkoopen, is 
afgeschaft.

De betaling der prem iën moet geschie
den in het begin der m aand voor de volle 
m aand.

De m aand w ordt in drie tijdvakken  
verdeeld van 10 dagen, ingaande op 1, 
11 en 21 der m aand.

Een derde der premie is verschuldigd  
voor elk dezer tijdvakken, waarop  een 
schip in zee is geweest.

N iet verschuldigde prem iën blijven op 
het krediet van den betrokken reeder 
staan, in afkorting op de later te beta
len premiën.

N.B. —  De stortingen kunnen gedaan  
worden op postcheckrekening n. 4183.04 
van de Vereeniging voor Onderlinge Zee
verzekering tegen Oorlogsrisico’s, Meir, 
1, Antwerpen, of op hen kantoor van  
onzen inspecteur, den h. V an  der Biest, 
Christinastraat, 139, te Oostende. 

VISSCHERS, O PG EPA ST  !
N a a r  we vernemen, werden door het 

Beheer van het Zeewezen thans de noo
dige m aatregelen genomen om te belet
ten dat vaartu igen welke niet verze
kerd zijn tegen oorlogsrisico, nog zou
den uitvaren.

Deze wet welke in ’t  geheel geen re
kening heeft gehouden met de belangen  
der visschers, heeft al heel w at herrie 
teweeggebracht, om dat daarin  o.m. ver
meld staat, dat, vooraleer een vaartuig  
tegen oorlogsrisico kan verzekerd wor
den, het tegen gewoon risico moet ver
zekerd zijn. En dat vinden we onaanne- 
lijk, daar elke Staatsburger het recht 
moet hebben over eigen goed n aa r eigen 
goeddunken te beschikken ! Inderdaad, 
wie kan er bezwaar tegen hebben dat 
iem and die een schip heeft, het niet wil 
verzekeren ? Het is zijn eigen goed, zijn  
eigen m ateriaal en hij alleen moet we
ten of hij het noodig acht dit te doen.

D it is niet het geval, w anneer het er 
op aankom t de menschen, welke aan  
boord werken, te verzekeren. D an  is hij 
verantwoordelijk tegenover anderen.

W e hopen dat deze wet, welke geheel

op krukken springt, zal gewijzigd wor
den. W ij vestigen ten andere de aan 
dacht van onze volksvertegenwoordigers 
hierop.

Ondertusschen zetten we onze vis
schers aan, gezien de verplichting, zich 
tegen oorlogsrisico te verzekeren en zich 
ten spoedigste in regel te stellen, al 
dient gezegd dat talrijke kustvisschers 
thans in de onm ogelijkheid verkeeren 
aan hunne verplichtingen te voldoen.

leewetenscliappe- 
lijke Voordrachten

TE OOSTENDE
V an a f 4 December zullen alle perso

nen welke iets over de visscherij en de 
zee willen leeren, de gelegenheid k rij
gen om enkele zeer interessante voor
drachten te aanhoorenj, welke zullen 
gegeven worden door den heer profes
sor Koch, die onlangs aangesteld werd  
om onder leiding van den heer Gilson, 
onze visschers en visscherij in te lich
ten.

M en weet dat Prof-, Koch een zeer be
voegde wetenschappelijke kracht is en 
door zijn studie op de vergiftigde mos
selen te Zeebrugge, een groote faam  
verworven heeft.

Verleden ja a r  hebben de verschillende 
inspecteurs van het lager onderwijs, die 
de voordrachten van den heer Verheyen  
bijwoonden, kunnen vaststellen hoe be
langwekkend deze ook voor de leerlingen  
van de hoogste klassen van onze scho
len zijn.

W ij hopen dat dit ja a r  de algemeene 
aandacht hierop zal gevestigd worden  
en dat aan deze voordrachten meer pu
bliciteit zal gegeven worden.

Het program m a van die interessante 
voordrachten, welke telkens te 15 uur 
doorgaan, luidt :

M aandag  4 December : «  De Schatten  
van de Zee ».

M aandag  11 December : Visscherijpro- 
blemen (onderm aatsche visch en net
ten).

M aandag  18 December : De visschen 
als zwervende bevolking.

D insdag 19 December : De W eilanden  
van den Oceaan (de vischgronden).

Deze voordrachten zullen gepaard  
gaan  met het geven van lichtbeelden, 
zoodat het aan belangstelling niet zal 
ontbreken.

TE HEIST EN TE BLANKENBERGE
Het vervolg van deze voordrachten zal 

doorgaan te Heist, in het stadhuis, te 
16.30 uur en te Blankenberge, te 18.45 u. 
in de feestzaal van het St. Pieterscollege.

De heer Gilis, van het Zeewetenschap- 
pelijk Instituut te Oostende, zal volgen
de onderwerpen bespreken en met licht
beelden opluisteren :

8 December. —  Levensleer van de m a
kreel en den kabeljauw.

15 December. —  Levensleer van de 
mooie meid en de vischgronden van de 
Noordzee en het K anaal.

Toegang vrij en kosteloos.

VERGOEDINGEN UIT HOOFDE VAN
BESTENDIGE WERKONBEKWAAM

HEID.

Art. 3 par. 4 der wet van 30 Decem
ber 1929 bepaalt dat, indien de arbeids
onbekwaamheid van voortdurenden as d 
is, de tijdelijke vergoeding vervangen 
wordt door een jaarlijksche vergoeding.

BEDRAG DER JAARLIJKSCHE 
VERGOEDING.

De verschuldigde jaarlijksche ver
goeding moet overeenkomen met de twue 
derden van het loonsverlies dat hot 
slachtoffer zou kunnen ondergaan te.i- 
gevolge van het ongeval.

Het bedoeld loonsvtrlies wordt vas t- 
; gesteld door een bepaald percent wer ■:<- 
! krachtvermindering. 
j Een practisch voorbeeld zal wellicht 
klaarder doen uitschijnen, op wc'Ke 
m anier de jaarlijksche vergoeding,waar
van sprake, berekend wordt.

Een matroos varend aan boord van  
een vaartu ig van 150 P.K. wordt, tenge
volge van een arbeidsongeval den r e c i 
ter duim afgezet. D it letsel is van voort
durenden aard. De daartoe aangestelde 
geneesheer, stelt vast dat de bestendige 
gedeeltelijke arbeidsonbekwaam heid 18 
t.h. bedraagt, t.t.z. dat het rendement 
van den gekwetsten visscher beschouwd 
wordt als zijnde van 18 percent ver
minderd, vergeleken met zijn toestand 
vóór het ongeval en hij hierdoor een 
loonverlies van hetzelfde percent zou 
kunnen ondergaan.

De jaarlijksche vergoeding moet be
dragen: gemiddeld jaarloon  voor een 
matroos varend aan boord van een vaar
tuig met m otor van meer dan 60 PK .: 
1.218,91 x  11 =  14.038,01 fr.

Verm oedelijk loonverlies tengevolge 
van het bestendig verm inderd arbeids
vermogen : 18 t.h. op 14.038,01 fr. is 
2.413,44 fr.

De jaarlijksche vergoeding bedraagt 
de twee derden van de laatstvermelde 
som, nam elijk 2.413,44 x  2/3 =  1.608,96 
fr.

Men merkt op dat het loonverlies, dat 
zou kunnen ondergaan worden tengevol
ge van het ongeval, slechts gedeeltelijk 
vergoed wordt.

DUUR DER TOEKENNING DER
JAARLIJKSCHE VERGOEDING.

De uitbetaling der jaarlijksche ver
goeding vangt aan vana f den dag w aa r
op de arbeidsonbekwaam heid m ag aan
zien worden als zijnde van voortduren
den aard  en de toestand van het slacht
offer als gevestigd m ag worden be
schouwd. D it vertrekpunt wordt vast
gesteld hetzij bij overeenkomst tusschen 
de partijen, hetzij bij vonnis van de 
rechtbank.

De jaarlijksche vergoeding, eindigt 3 
ja a r  na den datum  waarop ze werd toe
gekend. D it tijdsbestek van drie jaar, 
gedurende hetwelk de jaarlijksche ver
goeding wordt toegekend, wordt «Her- 
zieningstermijn» genoemd.

Gedurende den herzieningstermijn kan 
een eisch tot herziening van de ver 
goeding, gesteund op verergering of ver
m indering van de gebrekkigheid van het 
slachtoffer of op zijn overlijden aan de

G E B R U I K T
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G ij zult tevreden zijn

gevolgen van het ongeval, ingediend wor
den door de verzekering of de verzeker
de.

Na afloop van den herzieningstermijn 
van drie jaar wordt de jaarlijksche ver
goeding vervangen door een levenslange 
retire.

Deze lijfrente wordt berekend op de
zelfde grondslagen, als deze aangewend  
voor de berekening der jaarlijksche  
vergoeding.

BETALING DER JAARLIJKSCHE 
VERGOEDINGEN EN DER LIJFRENTEN

De betaling der jaarlijksche vergoe
dingen en der lijfrenten geschiedt om 
de drie maanden (1 April, 1 Juli, 1 Oc
tober, 1 Januari) telkens voor een vier
tle Hol ver
loopen kwartaal.

De Gem eenschappelijke K as voor de 
Zeevisscherij gelast zich met de uitbe
taling van de verschuldigde jaarlijk 
sche vergoeding. D aa r de lijfrenten ge
vestigd worden bij de Algemeene Spaar- 
en Lijfrentkas, worden ze door een in
stelling per vervallen term ijn uitbe
taald.

DE VESTIGING DER LIJFRENTEN

Het kapitaal, vereischt om aan. de 
slachtoffers van een arbeidsongeval van  
bestendigen aard, een levenslange lijf
rente te verzekeren, wordt door de G e
meenschappelijke K as voor de Zeevis
scherij gestort in de Algemeene Spaar- 
en Lijfrentkas.

Deze instelling welke gew aarborgd  is 
door den Staat, verzekert, zooals hooger 
gezegd, de uitbetaling der lijfrente.

DE BEREKENING VAN HET KAPITAAL

De berekening van het kapitaal, vast 
te leggen bij de Algemeene Spaar- en 
Lijfren tkas voor het uitbetalen eener 
lijfrente aan een slachtoffer van een ar
beidsongeval dat een bestendige ar
beidsonbekwaam heid voor gevolg heelt 
gehad, geschiedt op grond van de ba- 
rema’s vastgesteld door Tafel E vor
mende de tweede bijlage van het. Ko
ninklijk Besluit van 13 April 1936.

In  deze berekening wordt rekening ge
houden van den ouderdom van het 
slachtoffer en het bedrag der jaa rlijk 
sche vergoeding.

DE UITBETALING VAN EEN DERDE 
VAN HET KAPITAAL

Krachtens de wetsbepalingen kan de 
rechthebbende eischen dat ten hoogste 
één derde van het kapitaal, verschul
digd voor de vestiging der lijfrente, 
hem rechtstreeks worde uitbetaald.

W anneer het slachtoffer de uitbetaling 
in kapitaal aanvraagt van een gedeelte 
zijner jaarlijksche lijfrente, wordt dit 
kapitaal vastgesteld op grond van Tafel 
F, vormende bijlage I I I  van  het Konink
lijk Besluit van 13 April 1936.

De rechter, welke in verband met den 
eisch tot uitbetaling van één derde van  
het kapitaal, te beslissen heeft, zal dit 
zooveel mogelijk in het belang van den 
rechthebbende doen.

De vraag w aarvan  sprake, wordt bij
gevolg gereedelijk door den rechter in
gewilligd ; de Gem eenschappelijke K as  
voor de Zeevisscherij kan, zoo noodig, 
gehoord of geroepen worden.

(Zie vervolg blz. 3).
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BANK VAN BRÜSSEL
—  NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

m jH U IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS

BUREEL: V ISC H M IJN  BESTUURSGEBOUW

Bewaring' van Effecten —  Verhuring van Brandkasten —  
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket

ten of verzegelde kisten.

D e  V i s c h v o o r z i e n i n g  v a n  

D u i t s c h l a n d  in  d e  e e r s t e  

m a a n d e n  v a n  d e n  o o r l o g

P E K E L H A R IN G  —  Het eigenaardige 
feit, dat de haringvisscherij gedurende 
de afgeloopen zomer op alle vangplaat- 
sen uiterst gering was, heeft een zeer n a - 
deeligen invloed gehad op de vischvoor
ziening. Het gebrek aan visch deed zich 
dan ook bij het uitbreken van den oor
log nog in sterker mate gevoelen, voorai 
omdat het geoorloofd w as zonder contin
genteering visch naar alle consumptie- 
gebieden te verzenden.

Bij het uitbreken van den oorlog kwam  
de visscherij op de Engelsche en Schot
sche kustplaatsen geheel stil te liggen. 
Het gebrek aan haring dat reeds ge
durende den Zom er bestond, verm eerder
de natuurlijk  daardoor sterk. Te meer 
was dit het geval, daar het, zelfs al zou 
de visscherij in de eerste m aanden van  
den oorlog een norm aal verloop hebben  
gehad, dit ja a r  moeilijk zou zijn ge
weest op gewone wijze te lageren.

Opvallend was, dat, in tegenstelling 
met het gebeurde in het begin van den 
wereldoorlog, de geheele Hollandsche 
vloot de haringvisscherij beëindigde,zoo
dat wegens het m ijnengevaar in de eer
ste weken van den oorlog geen enkele 
Hollandsche logger uitging. Het is zeer 
toe te juichen, dat daarna een groot deei 
der vloot het voorbeeld van enkele dap 
pere bem anningen heeft gevolgd en zee 
gekozen heeft en dat met zeer verras
sende gevolgen/, —  De binnenkomende 
schepen brengen betrekkelijk alle volle 
ladingen goede kwaliteit haring aan. Op 
de Doggersbank kwam  de haring in zulk 
een overvloedige hoeveelheid voor, dat 
m eerm alen door de groote vangst de net
ten werden beschadigd. Dit groote ver
schil met de geringe vangst in den a fge 
loopen Zom er is bijzonder leerrijk en 
versterkt de vaklieden die jaren  lang  
hebben gepleit voor een verboden tijd  
voor de haringvisscherij, in hun over
tuiging. Een feitis, dat de haring op alle 
door de traw lers bezochte vischgronden  
m aar spaarzam elijk voorkwam, doch zich 
na de gedwongen pauze van 6 weken op 
de oude vischgronden in zeer overvloe
dige m ate vertoont. Het instinct der ze lf
handhaving schijnt ook bij de haring  
grooter te zijn dan men dacht. D aarm e
de is de doelm atigheid van vangstbeper
king of een verboden tijd  voor de h a 
ringvisscherij (zie ons jaaroverzicht van  
1938) wel bewezen.

Voor de voorziening van de Duitsche 
haringm arkt gedurende de afgeloopen  
twee oorlogsm aanden is in de eerste 
plaats de Noorsche w aar in aanm erking  
gekomen. De Noren hebben de juiste ge
legenheid aangegrepen om zich van  hun  
aanzienlijken voorraad oude haring te
gen gunstige prijzen te ontdoen. Deze h a 
ring komt bovendien in aanm erking voor 
de visch-industrieën, welke ook vroeger 
van deze haring in ruime m ate gebruik  
maakten, terw ijl daarentegen voor de 
consumptie andere soorten meer ge
vraagd werden. Het is wel te verwachten  
dat van uit Noorwegen nog belangrijke  
leveringen zullen p laats hebben, hoewel 
deze om de genoemde redenen niet toe
reikend kunnen worden geacht.

Bevreem ding heeft het in Duitschland  
uiteraard gewekt dat in Holland en op 
IJsland bij het begin van den oorlog uit
voerverboden van haring werden vastge
steld, te meer w aar Duitschland steeds 
hoofdafnem er van deze haring was, het
geen bijzonder geldt voor de IJslandsche  
haring. In  Holland deed men het om ze
kerheid te hebben dat het eigen land met 
haring kon worden voorzien en om dat 
men den toestand op dat tijdstip niet kon 
overzien. M en wist ook niet of de sche
pen weer zouden uitvaren. Intusschen is 
dat uitvoerverbod voor overjarige haring  
in Holland weer opgeheven en w aar de 
vangst van de weer uitgevaren schepen 
gunstig bleek, heeft men het percentage  
van den toegestanen uitvoer der nieuwe 
vangst tot 80 t.h. verhoogd, nadat het 
eerst op 50 t.h. w as vastgesteld, het
geen, gelet op de langdurige onderbre
king van de vangst en het naderen van  
het einde der teelt, niet zoo heel veel ge
wicht in de schaal legt.

De beperkte regelm atig reeds verm in
derde voorraad aan Duitsche logger- en 
traw lerharing werd in homoeöpatische 
hoeveelheden successievelijk verdeeld en 
vond regelm atig aftrek, vooral op dagen  
wanneer er geen verdere toevoer van  
zeevisch was. De prijzen werden in het 
algemeen op de oude basis gehouden. —  
Voor de nieuwe aankoopen in het bui
tenland moest men aanzienlijk hoogere 
prijzen betalen, hetgeen vanzelfsprekend  
niet te ontgaan is.

VERSCH E VISCH . —  De aanvoer van  
versehe visch overtreft op verheugende 
wijze de verwachtingen, zoowel als de 
aanvoer in den eersten tijd  van den w e
reldoorlog. Hoewel een groot deel van  
de moderne traw lers voor andere doel
einden werd aangewend, werd de vis
scherij door dfe oudere schepen op inten
sieve wijze en met gunstige resultaten  
uitgeoefend. De vangsten waren  grooter 
dan men had kunnen denken. Vooral in 
het Oostzeegebied waren  de vangsten  
verrassend, zoodat men tot de Conclusie 
kwam, dat men m aar al te zeer de re 
sultaten in dat gebied häd onderschat 
Eenige bekende vischgronden, welke se
dert jaren  wegens slechte vangstresu lta- 
ten niet meer door de visschers werden  
bezocht, gaven nu weer in overvloedige 
mate, hetgeen bevestigt, dat niet alleen  
de haring, m aar ook de andere vischsoor
ten een tijd  van vangstbeperking of 
vangstverbod behoeven. H ierdoor is weer 
de onjuistheid bewezen van de weten
schappelijke theorie, als zou de visch- 
rijkdom door de voortdurende intensie
ve vangst niet of niet noem enswaard  
achteruitgaan. Ook in de eerste jaren  na  
den wereldoorlog is de onjuistheid dezer 
iheorie aan het licht gekomen, daar toen 
de rijkdom  der vischgronden, in verge
lijking met de jaren  voor den oorlog niet 
alleen w as toegenomen, m aar ook de 
visch grooter van stuk was.

Op de reeds bij het artikel Pekelha
ring genoemde gronden moet vermeld  
worden, dat de v raag naar alle soorten 
zeevisch zeer groot was en, ondanks de 
gunstige vangstresultaten en aanvulling  
met de ter beschikking zijnde zoetwa- 
tervisch, niet volkomen kon worden ge
dekt. Vooral was er gebrek aan visch in 
de kleine steden en dorpen; in de groo
te steden als H am burg en Berlijn  kon 
men wel eenigermate in de behoefte 
voorzien. D at de aanvoer niet toereikend 
was voor de v raag vond echter voor een 
groot deel zijn oorzaak in de stijging w el
ke in de consumptie van visch viel w aar  
te nemen. M en hoopt in de naaste toe- 
somst door verm eerdering van  de vangst 
3n uitbreiding van den invoer uit de n a 
burige landen aanvoer en v raag meer in 
overeenstemming met elkander te bren
gen.

Ten slotte zij nog vermeld, dat men 
hier de handel in visch wederom  aan  
ie  ter zake kundige vaklieden overliet, 
waarbij natuurlijk  zoowel voor de re
gelmatige aflevering als voor de p rijs - 
noteering richtlijnen zijn vastgesteld.

V IJVERVISCH . —  De teelt hiervan is 
hier voortreffelijk en heeft in vereeni
ging met de aangevoerde zoetwater- 
visch bijgedragen om eenigszins aan de 
gestegen behoefte van visch te gemoet 
te komen. Het prijsniveau lag niet hoo
ger dan de laatste jaren.

M OSSELEN. —  Ook het artikel mosse
len, hetwelk in tegenstelling met andere 
landen hier in Duitschland m aar gerin 
ge belangstelling trok, m ag zich, evenals 
in de jaren  van den wereldoorlog, weer 
in toenemende interesse verheugen. De  
consumptie van mosselen is b lijkbaar  
stijgend. D aar de mosselen in de kust
plaatsen in groote hoeveelheden be
schikbaar zijn, hangt de verdere stij
ging van den afzet van dit smaakvol en 
kostelijk voedingsmiddel, dat in F rank 
rijk en België in de kringen der f i jn 
proevers een groote rol speelt, a f van de 
organisatie van de vangst en den afzet, 
waarbij ook het gebrek aan arbeids
krachten, dat zich thans doet gevoelen, 
wel eenig gewicht in de schaal ligt.

D E  A C C U M U L A T O R E N  T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  

D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D

D e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  

V o o r d r a c h t e n  o v e r  

Z e e v is s c h e r i j  t e  B l a n k e n b e r g e

e n  t e  H e i s t
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V rijdag  ging de tweede wetenschappe
lijke voordracht te Heist en te B lanken 
berge door. Deze voordrachten kennen  
een zeer groot succes en het was voor een 
bomvolle zaal dat de heer Gilis,laborato
rium leider van het W etenschappelijk In 
stituut te Oostende, deze lessen aan 
ving. H ierna volgt een korte inhoud de
zer voordrachten.

I. HET PLANKTON

De wezens die in zee vertoeven, behoo
ren tot het p lan ten - of tot het dierenrijk. 
Ze vormen te zamen twee voorname 
groepeeringen ; de eene verblijft in de 
onmiddellijke nabijheid  van den zeebo
dem en wordt Benthos genaam d, de an 
dere bewoont de oppervlakkige w aterla - 
gen en heet Plankton.

Het niveau van de Planktonwezens 
strekt van  de oppervlakte tot 200 meter 
diepte. Beneden deze diepte wordt het 
planktonleven zeldzaam.

In  zeeën w aarvan  de bodems niet die
per dan 200 m. onder den zeespiegel lig 
gen, komen Benthos en Plankton elkaar 
vervoegen. Het is bijgevolg in de n ab ij
heid der kust, op het continentaal p la 
teau, dat het zeeleven zich het geweldigst 
voordoet. Deze m assa levende stof over
treft hier van  verre al het leven dat 
zich ten lande voordoet.

Het zeeplankton is samengesteld uit 
een overgroote menigte van drijvende  
wezens ; de eene behooren tot het p lan 
tenrijk, de andere tot het dierenrijk ; 
vandaar het plantenplankton en het die- 
renplankton.

Het is wel het p lantenplankton dat 
het meest voorkomt en het bestaat 
grootendeels uit m icroscopisch' zeegras. 
Het plantenplankton trekt zijn grond
stoffen uit de anorganische stoffen van  
het zeewater.

Het p lantenplankton is het oorvoedsel 
van al de zeebewoners en wordt ver
slonden door kleine onvolmaakte o rga
nismen, alsook door hoogere organismen, 
w aaronder alle soorten van  ongewervel
de diertjes, ook nog door visschen en 
vischlarven.

Onder de ongewervelde diertjes hebben  
we de schaaldieren die rijk  voorkomen  
in het dierenplankton, voornam elijk de 
copepoden en de schizopoden die het ge
liefkoosd voedsel uitmaken voor vele pe
lagische visschen zooals de haring, de 
sprot, de sardien, de makreel, enz.

Het p lantenplankton is bruin ; dood, 
wordt het groen.

Het dierenplankton is doorschijnend  
en kleurloos ; dood, wordt het rood of 
wit.

Het is te danken aan de groote vrucht
baarheid van de planktonwezens, dat het 
leven zoo geweldig voorkomt in den 
schoot der zee.

I I .  DE GARNAAL

1. -  Karakteristieken.

De garnaal is een tienpootig schaal
dier (Decapoda). Onder de tienpootige 
schaaldieren telt men zwemmende (N a -  
tantia) en kruipende (R eptan tia ). De 
garnaal behoort tot de zwemmende.

Het lichaam  van de garnaa l bestaat 
uit drie deelen : de kop w aarvan  de oogen 
en de voelsprieten ; de borstkas met v ijf 
paar pooten, w aarvan  het eerste voor
zien van stevige nijpers ; het achterste 
gedeelte voorzien van v ijf paar zwem - 
pooten en de staartriem.

2. - Verspreiding.

De garnaal komt het dichtst voor op 
de Oostkusten van de Noordzee : op de 
Deensche, Duitsche, Hollandsche, Belgi
sche en Fransche kust.

De geliefkoosde bodems zijn deze be
staande uit fijn  zand verm engd met 
slijk.

Het niveau gaat van 0 tot 90 m. diep
te. Op onze kust is de garnaal het dichtst 
sam engedrongen van a f het strand tot 
c]> M) m. diepte.

3. -  Trekken.

De garnaal verplaatst zich dikwijls. 
De verplaatsingen staan in verband met 
sommige natuurkundige en bic! gische 
nooawendighedon . voortplanting, voea- 
sel, winterrust.

De trekken schijnen zich regelm atig  
voor te doen ; in ’t begin van den W inter 
zijn ze zeewaarts gericht en in ’t begin 
van de Lente landwaarts.

4. -  Voedsel.

Worm en, kleine schaal- en weekdier- 
tjes, worden in de garnaalm aag aange
troffen.

5. -  Voortplanting.

Deze van het vrjmwelijk geslacht zijn 
voor de eerste m aal geslachtsrijp op 2 
jarigen ouderdom c-n meten dan gem id
deld 50 mm.

De eitjes, na .het leggen, moeten nog  
rijpen en worden door het w ijfje  be-
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waard, tusschen de zwempooten, tot 
wanneer de larve ontkiemt.

B ij de garnaa l worden tot 3 hoofdbe- 
rioden van eieraflegging vastgesteld: in 
November, in M aart-A p ril en in Juni.

Het w ijfje  kan van 1.500 tot 14.000 eie
ren leggen. Het ei is volgens den graad  
ontwikkeling 0.37 mm. tot 0.75 mm. dik.

De tem peratuur heeft een grooten in 
vloed op den duur van het uitbroeden : 
bij 5 tot 6 centigraden ongeveer 90 dagen  
bij 6 tot 7 centigraden ongeveer 71 dagen  
bij 10 centigraden ongeveer 59 dagen  
plm. 16 centigraden 25 tot 34 dagen

Bij het ontkiemen is de garnaallarve  
ongeveer 2 mm. lang  en ze d rijft aan  de 
oppervlakte van de zee. Op 5 mm. lengte 
heeft ze reeds 5 schaalverschiftingen on
dergaan en verkiest nu de nabijheid  van  
den bodem.

De vrouwtjes groeien sneller en groo
ter dan de m annetjes. Deze van het 
m annelijk geslacht bereiken nauwelijks  
60 mm., terw ijl deze van het vrouwelijke 
90 mm. en meer groot worden.

Volgende tafel geeft ons de gem iddel
de lengte van  vrouwelijke individuën op 
verschillenden ouderdom.
11 m aanden (zom erlarven) 31 mm. 
16 m aanden (zom erlarven) 55 mm. 
23 m aanden (zom erlarven) 55 mm. 
28 m aanden (w interlarven) 64 mm. 
35 m aanden (zom erlarven) 75 mm.

V ierjarige individuën komen zeld
zaam  voor op onze kust.

7. - Garnaalv isscherij.

Ze geschiedt in bootjes m aar vooral in 
kleine motorschipjes, garnaalschipjes  
genaamd. Het vischtuig is een klein 
sleepnet met fijne mazen, dat opgetuigd  
is op een korrestok voorzien van 2 kor- 
ijzers die de korrestok ophouden.

In  België zijn er ongeveer 200 v aa r
tuigen die de garnaalvisscherij uitoefe
nen en op onze kust bedraagt de ja a r -  
lijksche vangst gemiddeld 3 tot 4 m il
lioen kg„ die 16 millioen frank opbren
gen.

8. -  Bescherm ingsmaatregelen.

W at de garnaalvisscherij betreft, kan  
men aanzienlijke schommelingen vast
stellen en m en kan achtereenvolgende 
jaren  rijke of arme vangsten boeken. De 
jaren  1930 tot 1933 waren  voor w at de 
vangst betreft arme garnaalseizoenen, 
terw ijl sedert 1934 de vangsten bevredi
gend waren.

Deze tijdelijke afnam e of toename van  
de garnaalvangst kunnen we te w ijten  
hebben aan voordeelige of nadeelige hy
drografische en biologische verschijnse
len die onze kusten, m in of meer landen  
tijd, de garnaa l aanbieden. Achtereen
volgende arme seizoenen kunnen ook 
den weerslag zijn van  een o verbe is- 
sching van de kustwateren, w ant de uit
slag eener visscherij hangt ook af an 
de m anier op dewelke zij uitgebaat 
wordt. Ook ziin we de m eening toege
daan  dat de laatste garnaalcrisis aan  
eene overbevissching te w ijten  was.

Het was juist gedurende de jaren  1928 
tot 1932 dat onze visschers, in tegen
stelling met de vroegere gewoonten, al 
aan w al brachten w at in de garnaaikor 
terecht kwam. De onderm aatsche visch- 
jes, garnalen, allerlei voedseldieren en 
planten werden, te dien tijde, voor v a t  
drinkgeld, aan vischm eelfabrieken ge
leverd en men zag zoo dagelijks op onze 
visscherskaaien duizende kg. van alle 
soorten van gewervelde en ongewervel
de zeediertjes de vrachtwagens van de 
m eelfabrieken afwachten.

Het m ag ons niet verwonderen dat zoo’n 
massale slachting een afnam e van den 
voorraad der zeeprodukten teweegbracht 
en de visschers die er de eerste slachtof
fers van waren, begrepen dan ook dat, 
indien ze hunne visscherij niet wilden  
veroordeelen tot verdwijning, het hoog 
tijd w as deze onbarm hartige uitroeiing 
stop të zetten.

D at w as ook het oordeel van ons Zee
wetenschappelijk Instituut dat aandrong  
opdat bescherm ingsm aatregelen zouden 
getroffen worden.

W at de kustvisscherij betreft kan er 
geen spraak zijn van het verbreeden der 
mazen, w ant zulks zou de a fschaffing  
van de garnaalvisscherij beteekenen en 
de eenige doeltreffnde maatregelen, die 
hier kunnen toegepast worden, zonder te 
schaden aan de garnaalvangst zijn de 
volgende :

1) Een m inim am aat vaststellen voor 
visschen en garnaa l onder dewelke de 
landing niet m ag toegelaten worden.

2) De kustvisschers verplichten de 
ondermaatsche zeedieren, zoogauw aan  
dek, terug over boord te gooien.

3) De duur der slepen verm inderen om 
te beletten dat de zeedieren zonder h an 
delswaarde verstikken onder den druk  
van het instroomend w ater of van zw a
re voorwerpen, die soms in de kor ge
sleept worden.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- 
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Strandverdediging

(Vervolg)

Het was in October 1879 dat raadslid  
Helin aan den Oostendschen gemeente
raad  voorstelde een golfbreker (breek
w ater) te bouwen op de Stroombank, 
om aan de m ailbooten toe te laten daar  
aan  te leggen, vermits de haven niet bij 
alle tij toegankelijk was. Reeds had  in
genieur Ch. Symon in 1859 dezelfde ge
dachte verdedigd in het tijdschrift 
«  L ’Economiste », trouwens met even 
weinig bijval. In  zijn verslag aan de K a 
mers over het zeewezen zou Le H ardy  de 
Beaulieu in 1880 schrijven, dat het eenig 
middel om onze haven steeds toeganke
lijk  te maken, de verlenging w as van de 
staketsels tot 500 m. verder in zee en 
om de kosten te verminderen, stelde hij 
voor ze in ijzer te bouwen, zooals de 
piers in Engeland. Tegen zijn ontwerpen  
werden echter de treurige uitslagen aan 
gehaald  van proefnem ingen, zoowel in 
ons land  als in F rankrijk  ondernomen.

De vergrooting van  het oosterstrand  
door de a fb raak  van de oude Kanonnen- 
dijk en den bouw van een dijk met dub
belen oprit en steenen trap, zooals V an 
den Abeele voorgesteld had  en door den 
gem eenteraad w as goedgekeurd, werd  
eerst in Novem ber 1880 in aanbesteding  
toegewezen voor 123 duizend fr. In  Juni 
1881 w as een gedeelte van den zeedijk 
met gele tegels bevloerd en zooals te 
verwachten was, bleek ieder met de keus 
van deze zandachtige kleur niet ingeno- 

I men. In  Novem ber 1881 w erd de bouw  
I van een strandm uur met oprit ten oosten 
van het fort W ellington in aanbesteding  
toegewezen voor 56 duizend fr.

De bouw van een steenglooiing van  
2600 m. lengte met drie dubbele oprit
ten tusschen het koninklijk chalet en 
Albertus was in 1878 begonnen, en in 
1880 w as reeds een gedeelte k laar van  
1800 m. De voltooiing mocht echter 
slechts vóór 1882 verwacht worden.

De steenglooiing en het wandelpad  
vóór B lankenberge werden in 1881 van  
144 m. n aa r het oosten verlengd, hetgeen  
82 duizend fr. kostte. Voor den bouw van  
een strandm uur van  300 m. lengte ten 
oosten van W enduine werd 61 duizend 
fr. betaald. De herbouw in metselwerk  
van het bovengedeelte der hoofden 6, 
7 en 8 vóór W enduine en hun verlenging  
tot aan de duinen in hetzelfde ja a r  1881 
uitgevoerd, hebben 117 duizend fr  ge
kost, terw ijl het 173 duizend fr. kostte 
om een gelijkaard ig werk te doen uit
voeren met de hoofden 17, 18, 19 en 20 
vóór den dijk van Blankenberge.

In  1882 werd begonnen met den bouw  
van een steenglooiing met opritten bij 
het Wellingtonfort, m aar wegens de be
schadigingen door het slecht weder, kon 
het werk nlet vóór 1883 voltooid worden  
en kostte ten slotte 301 duizend fr. In  
het ja a r  ’82 w erd  ook gansch de weste
lijke zeedijk van  het Continental Hotel 
tot vóór het koninklijk chalet met te
gels van  Quaregnon bevloerd.

De hoofden 10, 11, 12 en 13 ten westen  
van  de haven van B lankenberge werden  
in 1882 en ’83 herbouwd en tot aan de 
duinen verlengd voor de som van  179 
duizend fr. In  ’83 w erd aan hoofd 5 ten 
westen van het groot strand te Oostende 
en aan het hoofd ten westen van den 
A lbertusdijk  gewerkt om ze met rijshout 
en m etselwerk te versterken, hetgeen 91 
duizend fr. zou kosten. De stormen van  
Decem ber ’83 veroorzaakten echter veel 
schade op de Blankenbergsche kust en 
ook te Oostende daalde dien w inter het 
strand, zoodat in Mei vastgesteld werd  
dat de grondvesten van den strandm uur 
langs de duinen blootgewoeld waren  en 
nog een hoofd diende gebouwd te wor
den tusschen het W ellingtonfort en den 
Albertusdijk.

In  1884 werd een verdedigingsberm  ge
bouwd aan  den voet van de steenglooiing 
ten westen van dit fort, hetgeen 43 dui
zend fr. kostte, en een weg van 6 m. 
breedte werd bevloerd aan  den voet der 
duinen, w aartegen een steunm uurtje ge
metseld werd, van het koninklijk paleis 
tot aan het fort, dat zoo pas ingericht 
w as als ingang van  den nieuwen hippo
droom. In  hetzelfde ja a r  werden de krib
ben 32 en 33 tusschen B lankenberge en 
Heist in brikken en arduinsteenen her
bouwd en tot aan de duinen verlengd,

N. V.

REEDERIJKAAI, OOSTENDE.

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

— Maziout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

w at 160 duizend fr. kostte, m aar weer 
veroorzaakten de stormen in October en 
December ’84 zeer veel schade aan de 
verdedigingswerken van de Blankenberg
sche kust. De plaveiing van den dijk te 
Oostende in zandachtige gele tegels van 
Sarreguem ines was in ’85 voltooid. Het 
strandhoofd dat tusschen het Welling 
tonfort en den A lbertusdijk  moest ge; 
bouwd worden, was eerst in 1885 klaar 
en kostte 41 duizend fr. Toen werd op 
de Blankenbergsche kust het onderdeel 
van de hoofden 18 en 19 in arduin her
bouwd en het bovenste gedeelte van de 
hoofden 27, 28 en 29 in baksteen voor 
172 duizend fr., doch weer leed deze kust 
groote schade van den storm in October 
’85. In  ’86 werd het bovenste gedeelte 
van de hoofden 30 en 31 in baksteen en 
het onderdeel van de hoofden 17 en 20 
in arduin herbouwd voor de som van 137 
duizend fr., en op dezelfde wijze had in 
’87 de herbouw p laats van het bovenste 
deel der hoofden 42, 43 en 44, evenals 
van het onderdeel der hoofden 47 en 48, 
voor 135 duizend fr.

N a  het badseizoen van 1888, toen be
sloten werd een dijk te bouwen met bree- 
den en bevloerden wandelw eg tusschen 
den W elllngtonhippodroom  en den Al
bertusdijk, liet koning Leopold I I  ook den 
bouw voorzien van twee uitsprongen, 
w aarop  hij schuilpaviljoenen wenschte te 
plaatsen, zooals hij er gezien had in En
geland en er trouwens nog een zou doen 
optimmeren op een soortgelijken uit
sprong van den dijk tusschen den hip
podroom en het koninklijk chalet. De 
koning w as toen eveneens van zins de 
duinen tusschen beide gebouwen in een 
groot park  met duinbeplantingen te her
schapen en de dagbladen gaven het zelfs 
reeds den naam  van  Semiramispark, als 
zouden de hangende tuinen van de As
syrische koningin alhier worden heringe
richt.

De herbouw van het westerstaketsel, 
in den herfst van 88 begonnen, zou er 
een lengte aangeven van 605 m„ hetzij 
55 m. meer dan voorheen. De havengeul 
zou tevens verbreed worden en thans 106 
m. breedte hebben landw aarts en 160 
m. zeewaarts. De palen van het nieuw 
staketsel zouden in green-heart, veel be
ter tegen den boorworm  bestand zijn. 
Het laag  strandhoofd dat er naast moest 
gebouwd worden, zou eerst op een lengte 
van 400 m. bestaan uit een kern van 
zand door een metselwerk van brikken 
bekleed, dan op een lengte van 90 m. uit 
een kern van gemetselde arduinsteenen, 
en voor de laatste 115 m. zeewaarts uit 
rijs vlechtwerk met steenen bezwaard en 
overdekt met betonzakken. Het staket
sel, dat een prachtig wandelhoofd zou 
vormen, w as voor het seizoen van 1890 
voltooid en w erd toen in Juli voor het 
publiek toegankelijk gesteld.

De bouw van een pier te Blankenberge 
was door den Staat in Januari 1889 toe
gestaan door een contract met de on
dernemers Casse, Hellem ans en Mon- 
noyer, doch de pier zou eerst in ’94 vol
tooid zijn.

In  M aart ’89 had  een aanbesteding 
plaats voor de bevloering van den wan
delweg op den uitsprong van  den dijk 
vóór den Wellingtonhippodroom , waar 
toen reeds een sterke deining heerschte. 
Dit werk kostte 14 duizend fr.

In  1890 werd op de Blankenbergsche 
kust het bovenste deel van de hoofden 
14 en 15 en het onderdeel van  de hoofden 
24 en 25 herbouwd voor 124 duizend fr. 
Ten oosten van den vuurtoren van Knok- 
ke werd een strandm uur van 200 m. leng
te gebouwd voor 72 duizend fr. Om de 
veranderingen, aanw assen  en verliezen 
van het strand beter te kunnen nagaan 
en periodisch te meten, werden 69 
strandpalen geplant in raaien  evenwij
dig met de duinen.

In  Decem ber ’90 werd voor het eerst 
in de dagbladen gesproken van het ont
werp van koning Leopold I I  om de dui
nen tusschen het koninklijk chalet en 
den A lbertusdijk  te doen verkoopen, ten 
einde v illa ’s te zien bouwen langs den 
zeedijk die met een breeden wandelweg 
M ariakerke en Oostende zou verbinden. 
Onze vorst hoopte aldus de badplaats 
steeds verder w estwaarts te zien uitbrei
den. De vernauw ing van het strand zou 
echter zijn grootsch p lan  verijdelen.

(W ordt vervolgd).
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Volksvertegenwoordiger VAN GLABBEKE opnieuw 

Verslaggever van de Begrooting van Verkeerswezen

Bij het ter pers gaan, vernemen we 
dat onze knappe volksvertegenwoordiger 
door de K am er van Volksvertegenwoor
digers opnieuw tot verslaggever werd  
aangeduid voor de begrooting van V er
keerswezen, P.T.T. en het N.l.R.

Deze hooge eer welke onzen volksver
tegenwoordiger opnieuw te beurt valt. 
is een bewijs van het vertrouwen dat de 
Kamer verleden jaa r heeft gesteld in het 
prachtig verslag, w aarvan  de visscherij

in ’t bijzonder binnenkort de nuttige ge
volgen zal ondervinden.

W e wenschen den verslaggever op 
nieuw goed heil met deze benoem ing en 
we hopen onze lezers er bijtijds van in 
kennis te stellen.

Zooals uit dit alles blijkt, b lijft  onze 
volksvertegenwoordiger steeds even ac
tief en mogen we van hem zeggen, dat 
hij het land en zijn volk op daadw erke
lijke wijze dient.

B la n k e n b e r g e

MOEDIGE REDDING OP ZEE
Zondagnam iddag kwam  de B.24, stuur

man Charles Fallein, de haven binnen  
met v ijf geredden aan boord.

Rond 4 uur ’s m orgens ontwaarde de 
B.24 noodseinen ten Oosten van de 
Noordhinder en snelde n aa r de p laats  
waar een in nood verkeerend schip te
gen den storm werkte. Het w as het Bel
gisch vrachtschip «  Quenast », van de 
firma H erm ans van Brugge, dat omge
kanteld w as door de zware zeeën. De tien 
mannen van het vrachtschip trachtten  
zich te redden met een vlot. Twee er van  
konden in een bootje p laats vinden en 
vijf op het vlot, w aa r zij door de B.24 
opgepikt werden. V an  de drie anderen  
was geen spoor meer te vinden en de 
B.24 die nog ter p laats bleef tot de dag  
aangebroken was, kon noch het bootje, 
noch de drie laatste schipbreukelingen  
ontwaren, en moest wel n aa r de haven  
varen.

De redding w as zeer gevaarlijk  ge
weest, en de stuurm an van de B.24, die 
van zijn post het stuur en de motor in 
handen had, kwam  zoo dicht bij het 
zinkende schip, dat hij op zeker oogen
blik duchtig moest m alen om een m ast 
te ontwijken die b ijna  op zijn dak te
recht kwam.

De geredden zijn de kapitein Bruyn- 
ooghe, van Antwerpen ; de tweede m a
chinist Spillemaeckers, de bootsman  
Van Torre, van Heist, de m atroos Beer- 
naert, van Ootende en de stoker W a l-  
ford, Engelschman.

De kapitein verklaarde dat de bem an
ning van de B.24, die bestaat uit den 
voornoemden stuurm an Ch. Fallein, den 
motorist Jos. V an  Heet velde en de m a- 

V trozen Leon Heereboudt en M arcel Van  
Hecke, allen lof verdienen voor hun moe
dige redding. D it is een eer voor onze 
Vlaamsche visschers.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS 
Op Zondag 3 Decem ber e.k. zal de 

Apotheek Fevery, K erkstraat, den dienst 
verzekeren.

DE MIJNEN 
Nogmaals zijn m ijnen aangespoeld op 

het strand en een van die duivelsche 
dingen w as aan het drijven tusschen  
de staketsels. Gelukkig kon het gevaar
lijk goedje vastgem aakt en ontwapend  
worden. ,

Te Wenduine ging het er slechter aan  
toe en een m ijn  ontplofte, w aarb ij al 
de ruiten en spiegels van de hotels en 
villa’s op den dijk braken.

Men m ag zich afvragen  : «  W aa r  gaat  
dit schip naartoe ? »
DRIJVENDE WRAKKEN 

De stuurm an K are i W ittevrongel, die 
met de B.29 vaart, heeft gedurende zijn  
laatste reis twee groote prachtige red- 
dingsbooten ontmoet, voortkomende 
van een gezonken Hollandsch schip. Er 
was natuurlijk niem and meer aan boord. 
CINEMA’S

PALLADIUM , Kerkstraat. —  D agb lad - 
gebeurtenissen. —  «V a d e r  Lebonnard », 
met Jean M urat, Madeleine Sologne, P. 
Brasseur. —  « Een dag op de wedren
nen», groot lachsucces met de M arx  
Brothers, A llan  Jones, M aureen O ’Sulli
van. K inderen toegel.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour
nal. —  «  Légion de la  Terreur », met Br. 
Cabot en M arguerite Churchill. —  « S e 
cret d’une Actrice », met K ay  Francis en 
George Brent. Kind. niet toegel.

Toekomende week : «  G ardien  Fidèle», 
«Tourbillon B lanc».
BOND «ONZE SCHOLEN»

Zeer groote belangstelling, ook van
wege oudstrijders, voor de spreekbeurt 
door den h. M aurits De Praetere, direc
teur van de R ijksm iddelbare school te 
Gent en ondervoorzitter van den N.S.B., 
over «P o le n » .  Voor een aandachtig en  
sympathiek toeluisterend publiek, sprak  
de talentvolle en bevoegde voordracht- 
houder over dat overweldigd land, w aa r 
van hij achtereenvolgens de aardrijks
kunde, de geschiedenis, den volksaard, 
het volkskarakter en het noodlottig we- 
dervaren uit den laatsten tijd  objectief 

Y behandelde. H ij legde den nadruk op het 
romantisch karakter der Polen m et heel 
wat verwaandheid vermengd, en tevens 
op hun uitzonderlijke gastvrijheid en

ij hun bewonderenswaardige heldhaftig
heid. Toen hij bij het einde van zijn re
de de hoop uitdrukte, dat Polen, zij het 
'n eenigszins gewijzigden vorm, als een 
onafhankelijk land herrijzen zou, werd  
hij door het dankbaar publiek geestdrif
tig toegejuicht.

De h. De Praetere, die door den secre- 
f aris, h. De Maesschalck, op gepaste w ij- 
: e werd ingeleid, werd nadien door den 
h. voorzitter, directeur K. Ceurremans, 
\an harte gehuldigd en bedankt. Nadien  
'/erden acht werken van den spreker, 
die tevens een zeer verdienstelijk schrij
ver is, onder de aanwezige leden van den 
Bond gratis verloot.

Het was een leerrijke en uiterst belang
wekkende spreekbeurt !
CURGERLIJKE STAND 

Geboorten. —  Gyssens Rom ain, van  
Oustaaf en Van Daele M agdalena, W est- 
^:raat, 56 ; De Ketelaeré Christiaan, van

Petrus en Torcham p Yvonne, Brugge, 
Nijverheidstr., 37.

Sterfgevallen. —  Beliau Marie-L., 80 j„  
wed. van Rouen Louis; Albertstr., 21 ; de 
Muynck Emma, 59 j., echt. van  Henri 
Blontrock (overl. te St. M ichiels).

VOORDRACH-

De OorKog en de
Pachten 

der Pakhuizen

V an  alle zijden wordt er gek laagd  over 
den huidigen toestand en de geringe ver
diensten of groote verliezen welke 
er soms uit voortvloeien.

De om standigheden en de gevaren van  
de zee hebben gewild, dat we van onze 
reeders moeilijk kunnen eischen dat ze 
de m arkt regelm atig bevoorraden van  
visch, om de vischhandelaars toe te laten  
hun handel met een minim um  winst 
voort te zetten.

Anderzijds valt niet uit het oog te 
verliezen dat de koopkracht van de be
volking zoo fel geslonken is en dat dui
zenden en duizenden gezinnen van hun  
broodwinner beroofd zijnde, onm ogelijk  
nog visch kunnen bestellen, zoodat bij 
een regelm atigen aanvoer, het ook te 
vreezen valt, dat de visch aan spotprij
zen zou afgezet worden.

M et dit alles heeft de vischhandel een 
ferm en deuk gekregen en niem and is er 
om zijne grieven tegemoet te komen, ge- 

Izien de uitvoer n aa r F rankrijk  nog niet
fYAVAfTAl 1 fi nv» n v» rl/wni i/^n TTrt/~J rvr» n i f  itaav

WETENSCHAPPELIJKE 
TEN OVER DE ZEE

De tweede voordracht kende nog e e n ‘ geregeld is en anderzijds voor den uitvoer

Nuttig W erk van 
den plaatselijken 

Waterschout

N a a r  we vernemen, zijn talrijke schip
pers zeer tevreden over de practische 
wijze waarop de waterschout h. Carlier 
thans te werk gaat om de visschers in 
te lichten over de bestaande mijnvelden. 
Inderdaad, alle schippers welke zee kie
zen worden door hem  op een kaart aan
getoond, w aar de m ijnvelden liggen en 
w at er hen in alle opzichten te doen 
staat, w anneer gevaar dreigt.

De kaart wordt zeer nauwkeurig a f
gebakend, en dan door de schippers 
naar zee meegenomen.

W e noemen dit uitstekend werk, w aa r
van de schippers best doen ruimschoots 
gebruik te maken.

grootere beangstelling dan  de eerste : 
een tw intigtal toehoorders meer !

De geachte spreker, de heer Ch. Gilis, 
die ondertusschen een zeer degelijk  
werkje liet verschijnen over «O céano
graph ie» sprak, zeer onderhoudend en 
boeiend, over het plankton en de le
venswijze van de garnaaltjes en van de 
schol.

De verspreiding, het trekken, de voed
selvoorziening, de m anier van voortplan
ting en de ontwikkeling alsook de in 
lichtingen over de garnaalvisscherij en 
de beschermingsmaatregelen, die nood
zakelijk zijn, waren zooveel onderwer
pen, die met groote belangstelling w er
den aanhoord.

D aarna  behandelde spreker voor de 
toehoorders over de schol en haar ver
blijfplaats, de dichtheid van de schollen - 
bevolking, h aa r verhuizingen en paa i- 
tijd, de snelheid van haa r verplaatsing

n aa r Engeland talrijke m oeilijkheden in 
den w eg staan.

W elisw aar b lijft er een uitweg naa r  
Duitschland, m aar ook h ier m ogen ze
kere prijzen niet te boven gegaan  wor
den en heeft de minister, die in alles 
traag  schijnt te blijven handelen, het 
deviezenstelsel nog niet tot meerdere 
handelaars uitgebreid, zoodat de hoop 
van sommigen, langs dien w eg w at te 
kunnen verdienen, ook verzwonden is in  
het niet.

M et dit alles blijven de zware alge
meene onkosten op deze kategorie van  
menschen zw aar drukken en valt het 
te voorzien dat velen na  dit ja a r  aan  
hun pachten zullen dienen te verzaken.

Gebeurt dit, dan spruit h ieruit voor 
de Stad  een groot geldelijk verlies.

Tot op heden is de visschershaven  
voor de Stad een melkkoe geweest.

W elisw aar heeft het aanvangen  van
over soms zeer groote afstanden, de ! deze uitbating groote kosten gevergd,
snelheid bij den groei. N aa r de bereke
ningen voor het ja a r  1913 bereikte de 
jaarlijksche vangst in de Noordzee, ge
m iddeld 50 millioen kg. D at geeft een 
klein denkbeeld over de economische 
waarde van de scholvisscherij.

N a  de voordracht werden vragen ge
steld door de aanwezige visschers en 
zoo wordt verwezenlijkt aan onze vis
schersbevolking te bezorgen een diepere 
kijk in de wetenschlppelijke bevindin
gen, die onze zeelui hooger zullen doen 
klimmen en hun bedrijf winstgevender 
zullen maken.
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B u i t e n l a n d
---------- ■ ----------

H O L L A N D
UITVAREN VISSCHERSVLOOT

N aar w ij van officële zijde vernemen, 
heeft de M inister van Economische Z a 
ken aan  de organisaties in het vissche- i tt' j _______j  T r  i *

ïdeeedeeld. dat de regeling • t 'O U a F Q  V 6 I T _ ) 6 r C k l I 1 0 6 S

m aar het hoeft niet ontkend dat ander
zijds de opbrengst van de m ijnrechten  
1.250.000 fr. bedraagt, de verpachting  
van de pakhuizen en het restaurant  
van de vischm ijn 900.000 fr., zonder te 
spreken van de slipw ay- en dokrechten, 
welke insgelijks honderdduizenden fran 
ken opbrengen.

Het moet dus al van het vischje komen 
en ons dunkt m ag de S tad  thans ook 
wel een toegeving doen inzake de pach 
ten, w ant moet de oorlog voortduren, 
dan is er geen enkele h an de laar meer 
bestand dergelijke dure pachten en 
lasten voort te dragen.

Vele eigenaars hebben dit reeds in  an 
dere zaken begrepen. Het is te hopen dat 
het Gem eentebestuur dit ook niet uit het 
oog zal verliezen en d a t het verzoek 
welke heden uitgegaan is  v an  de syndi
kale kam er van v ischhandelaars, zal in
gew illigd worden.

Ontploffing van een 
Mijn te Wenduine

— ■ — - 

Ontploffing van een mijn te Wenduine
Dinsdag is een m ijn aangespoeld te

gen den dijk te W enduine en door de 
kracht van de golven werd een ontplof
fing veroorzaakt, die in de badplaats  
heel w at schade heeft berokkend.

Veel v illa ’s hebben van de luchtver
p laatsing geleden en een schepene van  
de gemeente werd door de spiegelruit zij
ner banketw inkelraam  aan het gelaat ge
kwetst, toen scherven aan alle zijden  
wegsprongen. Andere persoonlijke onge
lukken zijn echter niet te betreuren.

Voor Oostende wordt op het oogenblik  
de v raag  onderzocht of er geen middel 
zop bestaan om de losdrijvende m ijnen  
van den dijk verw ijderd te houden door 
bijv. een net te spannen op een zekeren 
afstand van het strand.

M en weet dat op het eiland Texel, een 
m ijn door hare ontploffing, een gat in 
den dijk heeft geslagen w aardoor gansch  
het eiland met overstrooming bedreigd  
werd.
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Het Indexcijfer
— ■ —

MET 2,3 PUNTEN GESTEGEN

Vergelijkende cijfers

Het indexcijfer op 15 Novem ber voor 
het R ijk  is 112,4 punten tegen 110,1 op 
15 Oktober. Er is dus een stijging van 2,3 
punten, hetzij 2,1 t.h. voor dezelfde perio
de.

De cijfers zien er thans uit als volgt :

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

I  IM e tse ! A . K . C . Scheepsmotoren
v '

t

VIEH- EN }
TV/EE-TAKT O  

Diesel ♦  

Electro En 

Kompressor 

groepea 

voor schepeo ^

Vraagl de Î  

îlotaentatie ^

ANGLO-BELGIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEÏDSKAAI

D e W e t  o p  d e  V e r g o e d in g  d e r  

A r b e i d s o n g e v a l l e n  

o v e r k o m e n  a a n  Z e e l i e d e n

rijbedrijf medegedeeld, dat de regeling  
betreffende het uitvaren van  de v is- 
schersvloot, behoudens enkele w ijzigin 
gen, tot 1 Januari 1940 is verlengd. G e 
lijk bekend, hield deze regeling o.m. in, 
dat tegemoetkomingen zouden worden  
verleend in de hoogere bedrijfslasten, b. 
v. de premie van de casco-verze- 
kering en de aanvullende uitkeeringen  
bij zeeongevallen. De beperking van  het 
aantal uit te varen schepen is in de 
nieuwe regeling vervallen.

CONTROLE OP DE VISSCHERIJ
Het onderstaande ontleenen wij aan  

het verslag over de werking der land - 
bouwcrisis-m aatregelen gedurende het 

2fe kw artaal 1939 :
Een poging om haring beneden de 

vastgestelde m aat in te voeren werd  
verijdeld. Dank zij de volledige m ede
werking van den betrokken consul, die 
zijn regeering ter zake reeds had  inge
licht, kon dit geval in der m inne gere
geld worden.

De aanvoer van zeevischpuf door de
genen, die een uitvaarcertificaat voor 
zeevisch bezitten, is bedenkelijk groot en 
beweegt zich nog in een stijgende lijn. 
Tegen garnalenvisschers, speciaal te 
IJmuiden, die te veel zeevischpuf, ver
mengd met garnalenpuf aanvoeren,dient 
nog steeds opgetreden te worden. Het 
voornemen van de garnalenvisschers om 
als protest tegen het pufverbod niet uit 
te varen, is niet uitgevoerd.

De controle op netten met te nauwe  
m aaswijdte bleek niet te kunnen worden  
gemist. Veelal betreft het gedeelten van  
een net, die buitengaats gem akkelijk  
aiangeslagen en bij aankom st in de 
haven verborgen kunnen worden. Tegen  
enkele overtreders werden tuchtrech
telijke verklaringen opgemaakt.

N AU W STR AAT  

Tel. 12312

14 — V ISC H M A R K T , 28 

Telegr. Berkmoe

M E C H E L E N

Vischfacteur -- H aringrookerij —  Inleggeri

Groothandel in Pekelharing  

Gezouten w ijting  en schelvisch

15 Nov. 15 Oct.
Het R ijk 112,4 110,1
Brussel 112,1 109,6
Antwerpen 112,7 110
Gent 113,2 111
Luik 111,9 109,9

Provinciën :
Antwerpen 112,5 110,2
Brabant 112,4 110
W est-V laanderen 111,2 109,1
Oost-V laanderen 112,4 110
Henegouwen 113 110,6
Luik 112,4 110,4
Lim burg 114,1 110,9
Luxem burg 110,9 108,8
Nam en 112,5 110

(Vervolg van blz. 1)

ln geval één derde van het kapitaal 
aan den belanghebbende uitbetaald 
wordt, is het slechts logisch dat de lijf
rente welke verder verschuldigd is, van 
één derde verminderd wordt.

W anneer de jaarlijksche rente geen  
300 fr. bedraagt, kan de rechter, op ver
zoek van den verzekerde of de verzeke
ring, bevelen dat het kapitaal, verte
genwoordigende de waarde der lijfrente, 
aan het slachtoffer voluit uitbetaald  
wordt.

In  dit geval wordt natuurlijk  door de 
uitkeering van het hospitaal, de verdere 
betaling der lijfrente gestaakt.

JAARLIJKSCHE VERGOEDINGEN OF 
LIJFRENTEN TOEGEKEND AAN 

ZWAAR GEKWETSTEN

De wet van 30 Decem ber 1929 voorziet 
dat de rechter,wat de zwaar gekwetsten 
betreft, wier toestand volstrekt de ge
regelde hulp van een ander persoon 
vergt, de jaarlijksche vergoeding op een 
hooger grondslag dan de twee derden 
kan brengen. A an  deze gebeurlijke ver
hooging der jaarlijksche vergoeding 
wordt nochtans een m axim um  voorzien, 
nam elijk 80 t.h.

Terloops merken w ij op, dat de rech
ter dezelfde beslissing kan nemen met

WAT MOET DE BELANGHEBBENDE 
DOEN, INDIEN HIJ NIET AKKOORD IS 
MET DE HEM VOORGELEGDE VOOR
WAARDEN TOT REGELING DER 
SCHADELIJKE GEVOLGEN GESPRO

TEN UIT EEN ONGEVAL VAN 
BESTENDIGEN AARD ?

De betwistingen hebben b ijna uitslui
tend betrek op het door de verzekering 
voorgestelde percent bestendige arbeids
onbekwaamheid.

De verzekering kan zich slechts steu* 
nen op een deskundig verslag van een 
door h aa r aangestelden expert-genees- 
heer.

Indien de belanghebbende oordeelt, 
dat het voorgestelde percent onvoldoen
de is, kan hij zich steeds tot den heer 
Vrederechter wenden, die bijna in ieder 
geval overgaat tot de aanstelling van een 
deskundige, die gelast wordt het betwis
te geval te onderzoeken en d ienaangaan
de verslag bij de rechtbank neer te leg
gen.

Het onderzoek van het slachtoffer 
m ag geschieden in tegenwoordigheid van  
een afgevaardigde van den verzekerde en 
de verzekering. Deze afgevaardigde is 
meestal een geneesheer.

Het oordeel van den door de recht
bank aangestelden expert zal, behou
dens beroep van een der partijen, dienen

betrek op de uitkeering der dagelijksche aïs nieuwen grondslag voor de berekening
vergoedingen uit hoofde van  
tijdelijke onbekwaamheid.

volledige

Enkele andere cijfers op 15 Novem ber : 
Brugge, 111,09 ; Bergen, 112,8 ; C harle

roi, 113,9 ; La  Louvière, 13,2 ; Verviers, 
113,3 ; Hasselt, 113,8 ; Aarlen, 110,3 ; N a 
men, 113 p.

De Bezoldiging van iiet gemobiliseerde 

Personeel der openbare Besturen

AANVOER EN UITVOER VAN HARING
De aanvoer varr versehe haring be

droeg in het tweede kw artaal van dit 
ja a r  1.349.685 kg. ter waarde van  96.663 
gulden.

De uitvoer bedroeg in dit tijdvak  
766.000 kg. met een w aarde van f 87.000.

De aanvoer van pekel- en steurharing  
bedroeg 889.675 kg. netto ter waarde van  
f 321.376. De uitvoer in het tweede 
kw artaal bedroeg 4.204.000 kg. bruto met 
een waarde van f 334.000.

ENGELAND
DE SCHOTSCHE VISSCHERIJ 

IN DE EERSTE OORLOGSMAAND

De opbrengst van de Schotsche vis
scherij in de eerste oorlogsm aand be
droeg 150.000 cwts, ter waarde van p. st. 
210.821 tegen 316.000 cwts. ter waarde  
van p. st. 245.015 in de m aand Septem 
ber van 193S.

DE HOOFDBEPALINGEN

In  het Staatsblad van  27-28 Novem ber 
is een besluit-wet verschenen betreffen 
de de bezoldiging van  het gemobiliseerde 
personeel van den Staat, de provinciën, 
de gemeenten, de openbare instellingen, 
afhangende van  den S taa t o f onderge
schikt aan de provinciën o f aan  de ge 
meenten, de vereenigingen van  gem een
ten, de regieën, de N ationa le  M aatschap 
pij van Belgische Spoorwegen en de N a 
tionale M aatschappij v an  Buurtspoorw e
gen.

Artikel 1 van  de beslu it-w et van  25 
Oktober wordt door volgende bepaling  
vervangen:

D it besluit Is, m et in gang van  1 No
vem ber 1939, van toepassing op al het 
definitief of tijdelijk  wedde- of loontrek
kend personeel, dat zijn  aanspraken  en 
rechten op bevordering gedurende d e  pe
riode van  wederoproeping onder de w a 
pens behoudt.

Een tweede alinea, m et volgenden in 
houd, wordt gevoegd bij artikel 2 Tan  
dezelfde wet:

Op hun uitdrukkelijke navraag, zullen  
de reserve-officieren  daarenboven, zoo 
ze gehuwd zijn  of zoo :2e w eduw naar o f 
uit den echt gescheiden zijn  met een o f  
verscheidene kinderen <ien laste, een b ij
slag van bezoldiging ontvangen , die Re
lijk  zal zijn aan  het -verschil tusschen  
eenerzijds 50 t.h. hunrier burgerlijke ak - 
tiviteitswedde, verm ee;:derd met het vo l
ledig bedrag van  den k inderbijslag en 
der standp laatstoelage en, anderzijds, 
hun officierswedde, in. voorkom end geval 
verm eerderd met dezelfde vergoedingen.

In  dit geval zullen voornoem d supple
ment .alsmede de b ijd ra ge n  voor het aan 
leggen der pensio(;nen, berekend op 
grondslag der aan  d.e burgerlijke funktie  
van belanghebbend en verbonden wedde, 
ten bate vallen de; r openbare besturen.

Artikel 3 wordt v< ervangen door -de vol
gende bepaling:

De andere leden van het personeel, die 
als m ilitair van een m inderen rang dan  
dezen van officier wederopgeroepen of 
onder de wapens gehouden worden, w or
den bezoldigd op voet van 15 t.h. hunner 
aktiviteitswedde of -salaris.

De gehuwde leden, alsmede de w eduw - 
naren of de uit den echt gescheidenen  
met één of verscheidene kinderen ten 
laste, zullen evenwel, op hun uitdrukke
lijke navraag, als bezoldiging, 50 t.h. hun
ner aktiviteitswedde of -salaris bekomen 
verm eerderd met het volledig bedrag vran  
den kinderbijslag en der standplaatstoe
lage in dit geval zullen hun rechthebben
den die bij besluit van 27 Oktober, ge
w ijzigd door het besluit van heden, vast
gelegde m ilitievergoedingen niet genie
ten.

Artikel 5 wordt door volgende bepaling  
vervangen :

Het bedrag der bijdragen  voor het aan 
leggen der pensioenen van het personeel 
bedoeld bij artikel 3 zal berekend v/orden 
op grondslag van de wedde verbonden  
aan de burgerlijke betrekking der belang  
hebbenden en ten laste vallen, alsmede 
de gedeelten van  15 en 50 t.h. en in voor
komend geval de kinderbijslag en de 
standplaatstoelagen der openbare bestu
ren.

DE VERGOEDINGEN VOOR 
RECHTHEBBENDEN

DE

De rechthebbenden der m ilitairen die, 
overeenkomstig de bepalingen van arti
kel 3 van bovenvermelde besluit-wet van  
27 Oktober, een bezoldiging genieten be
rekend op grond van  50 t.h. van  hun  
aktiviteitswedde o f -loon, worden, met 
ingang van 1 Novem ber 1939, niet meer 
begunstigd met de bepalingen van het 
zelfde besluit omtrent de vergoedingen  
welke aan de rechthebbenden der w eder- 
opgeroepenen of onder de w apens ge
houden soldijtrekkende m ilitairen die
nen verleerd.

OVEREENKOMST TUSSCHEN 
VERZEKERING EN VERZEKERDE

De voorwaarden der uitbetaling der 
jaarlijksche vergoeding en lijfrente uit 
hoofde van bestendige arbeidsonbe
kwaam heid, worden uitvoerig weergege
ven in een overeenkomst tot stand te 
komen tusschen den verzekerde en de 
verzekering.

De bedoelde overeenkomst geeft den 
aard  op van het ongeval, de daaruit 
voortspruitende letsels welke van besten
digen aard  zijn, het toegekende percent 
arbeidsonbekwaam heid, de grondslagen  
der berekening, den duur der jaa rlijk 
sche vergoeding, aanvang en bedrag der 
uitbetaling der lijfrente, enz.

Deze overeenkomst wordt in drievou
dig afschrift aan de bekrachtiging van 
den heer Vrederechter onderworpen. Eén  
afschrift der overeenkomst welke door 
den Vrederechter bekrachtigd werd, 
wordt aan beide partijen  gestuurd, ter
w ijl het derde afschrift ter griffie van  
het Vredegerecht bew aard  blijft.

Voordat de partijen  door den Vrede
rechter opgeroepen worden, ontvangt de 
verzekerde steeds een afschrift der over
eenkomst. De laatstgenoem de kan b ij
gevolg altijd  de voorstellen der verzeke
ring nauwkeurig onderzoeken, vooraleer 
hij zich vóór den Vrederechter moet 
aanbieden om deze overeenkomst te hoo- 
ren bekrachtigen.

der jaarlijksche vergoeding en der lijf
rente, die deze vergoeding na  den her- 
zieningstermijn van drie ja a r  moet ver
vangen.

W ij behandelen w aarschijn lijk  toeko
mende week de kwestie der vergoedin
gen uit hoofde van doodelijke ongeval
len.

( ’t vervolgt)

Voor onze 

Westvlaamsche Kunst

De vereeniging zonder w instbejag «Voor 
onze Westvlaam sche K unst» onder voor
zitterschap van Z ijne Exc. den heer gou
verneur Baels, brengt ter herinnering  
van de Westvlaam sche kunstschilders en 
beeldhouwers dat, in geval zij wenschen  
te genieten van de voordeelen van de 
werking der vereeniging d.i. in eerste 
instantie een aannem ing van  werken  
voor de tentoonstelling, in tweede in 
stantie een perm anent indienen van wer
ken, w at aanleiding moet geven tot een 
uitgebreide propaganda voor verkoop, 
zij zich schriftelijk moeten aanm elden bj 
de Vereeniging tegen 6 December aan 
staande, met opgave van de werken w el
ke zij tegen gemelden datum  zullen be
stellen in het Provinciaal Hof, Groote 
Markt, Brugge. Als kosten hebben zij 
dus niets anders dan het bestellen en 
het eventueel terughalen der werken.
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Oostendsch Nieuws
DE VISSCHERIJDIENST TE OOSTENDE

De heer Aspeslagh, directeur van  den 
Visscherijdienst te Oostende, is bezig 
met de studie van  verschillende ernstige 
vraagstukken, zooals de medeciinkiste’i, 
de bijdrage voor de Gem eenschappelijke  
K as voor de Zeevisscherij, enz.

W e kunnen ons voor het oogenblik  
over deze kwesties welke een groadig on
derzoek vragen, nog niet uitspresen, 
m aar zijn  overtuigd dat eer drie m aan
den verloopen zijn, nuttige hervorm ingen  
zullen zijn bewerkstelligd.

W e komen hierop terug.

GARNAAL VOOR HET LEGER
Vrijdagm orgen  hadden de heeren Ver

schelde), Schepen P. Vandam m e, van  
Brugge en John Bauwens op het ministe
rie van Landsverdediging een onderhoud, 
om na te gaan  hoe de soldaten bij het 
leger versehe garnaa l zouden kunnen te 
eten krijgen.

U it het onderhoud is gebleken dat het 
voorgenomen ontwerp, het leger zeil 
garnaa l hier te zien aankoopen aan  2,50 
tot 3 fr. per kg„ voor het oogenblik moei
lijk  kan uitgevoerd worden.

De legeroverheden zullen evenwel per 
om zendbrief gewezen worden op de wen- 
schelijkheid garnaa l te gebruiken.

Door den h. Schepen Vandam m e, in 
sam enwerking met bovenvermelde hee
ren, zou intusschen een ontwerp van  
regeling getroffen worden.

Zooals men ziet, nuttig werk.

ANTITERINGZEGELS
Een reeks antiteringzegels (Belforten  

van  België) de volgende w aarden  om vat
tende : 10 c. - f  5 c., 30 c. -f  5 c., 40 c. +  
5 c., 75 c. +  5 c., 1 fr. +  25 C., 1.75 fr. -f 
25 c,. 2,50 fr. +  2.50 fr., 5 fr. +  5 fr.) (g lo 
baal bedrag per reeks, 20 fr .), zullen in 
al de postkantoren van het R ijk  verkocht 
worden van 1 Decem ber 1939 tot 15 Ja
nuari 1940. De op dezen datum  overblij
vende onverkochte hoeveelheden zullen 
vernietigd worden.

Voormelde zegels zullen voor frankee- 
ring geldig blijven tot 30 September 1940.

Wat is er gaande op?..

V R IJD A G  1 DECEM BER  
In  de Cinema Palace, om 20.30 uur, 

Galafeest ingericht door «N u  voor L a 
ter» ten voordeele van de behoeftige 
vrouwen en kinderen der gemobiliseer
den.

Op het program m a : «Piste du Sud».
Z O N D A G  3 DECEM BER  

In  het A lbertpark : Voetbalwedstrijd  
A. S. Oostende —  S. C. Meenen, om 14 u. 

M A A N D A G  4 DECEM BER  
In  het Stadhuis om 15 u., Zeeweten- 

schàppelijke voordracht door den heer 
prof. Koch over «D e Schatten van de 
Zee».

W O E N SD A G  6 DECEM BER  
In  den schouwburg, opvoering van 

«Peg  de mon Cœ ur» door de troep van  
de «Théâtre du Parc», ingericht door de 
«Am itiés Françaises».

Z O N D A G  10 DECEM BER  
In  de Cercle Cœcilia, om 4 u„ een groot 

Sinterklaasheest.
M A A N D A G  11 DECEM BER  

Op het stadhuis om 15 u., Zeeweten- 
schappelijke voordracht door den heei 
prof. Koch, over «V isscherijproblemen». 

D O N D E R D A G  14 DECEM BER  
Om 8 u., in het theater, een G en t

sche klucht van Henri V an  Daele : «Een  
Soldaat zonder meisje is een soep zon
der zout».

Z A T E R D A G  16 DECEM BER  
Om 8 uur in «O ud Oostende» opvoe

ring van een Oostendsche mobilisatie- 
revue van Leonard Reynaerts «Z ie  je 
nog nie binnen tè»>, door de Oostend
sche Vereeniging der Politiebeambten, 
ten voordeele van het W erk Elisabeth.

C i n e m a ’s
FORUM

1. «Schoone Ster», met M eg Lem onnier 
en Jean Pierre Aumont.

2. Het private Leven van  het Tribuun» 
met C lark G able en M yrna Loy.

CAMEO
1. «T ro ika » met Charles Vanel en Jany 

Holt.
2. «Capitaine Calam ity» met George  

Houston en M arian  Nixon.
Kinderen toegelaten.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

K inderen altijd  toegelaten

RIALTO
1. «Jonge Meisjes in Pa rijs » met M i

reille Balin  en André Roanne.
2. «  De welbem inde Brigand  », met T y 

rone Power en Nancy Kelly.
K inderen niet toegelaten.

REX
1. «H et Eiland der Verschrikking» met 

Don Amèche en Arleen W helan.
2. «Les Hommes de Proie» met Jeanne 

Boitel en Jean Galland.
K inderen niet toegelaten.

RIO
1. «Levende Pop » met Azel Ascot.
2. «D e Brooddraagster», met Germ aine  

Dermox, Fernandel en M ona Goya.
K inderen toegelaten.

ROXY
1. «G an gster’s Boy» met Jackie Coo

per.
2. «D rie van het C irk » met Ann Nagel 

en Jack La Rue.
K inderen toegelaten.

PALACE
1. «Raventw ist» teekenfilm.
2. «Taxi-oorlog», avonturenfilm .
3. «Zuiderpiste», met aAbert Pré jean  en 

Ketti Gallian.
K inderen toegelaten.

SCHOOLFEEST
Op D insdag 5 December, te 15 uur, 

wordt door üen directeur Caenen, een 
dcnooifeest gegeven ter gelegenheid van  
de innuldigm g van de nieuwe gebouwen  
der stecleiijKe school A. Pieters, Fregat- 
straat, 5.

De nh. Burgem eester M oreaux en 
Scnepen Van  Glabbeke zullen dit feest 
met nun tegenwoordigheid vereeren.

STEEDS MIJNGEVAAR OP DE BELGI
SCHE KUST

Te Zeebrugge was D insdag het binnen- 
en bultenvaren van visschersbooten en 
schepen nagenoeg onm ogelijk geworden, 
aaa r den ganschen dag vier oorlogsm ij- 
nen vóór de havengeul ronddreven. Vóór 
Heist en Knokke dreven er ook een groot 
aantal m ijnen, die gedurig dreigden aan  
üen grona te spoelen. De m ilitaire over
heid heeft m aatregelen genomen en nie
m and m ag op den zeedijk wegens het 
groot gevaar bij mogelijke ontploffin
gen van deze mijnen. De stukken kunnen  
soms van 250 tot 300 meter in den omtrek 
rondvliegen en doodelijk treffen. Gedurig  
werd op de m ijnen geschoten en gepoogd 
ze te doen ontploffen. Tot heden trof 
men geen enkel doel. Donderdag werden  
ze stuk geschoten.

Een m ijn is echter in de om geving van  
Knokke-badplaats aan den grond geko
men en zal door de bevoegde overheid 
onschadelijk gem aakt worden.

DIEFSTAL AAN BOORD VAN DE 0.220
De 0.220 vaarde dees week de 

haven uit n aa r de visscherij gronden, 
toen één van de leden van de bem anning  
vaststelde dat alle eetwaren en andere 
noodwendigheden verdwenen waren.

Het vaartu ig moest terugkeeren en 
een onderzoek is ingesteld.

ONDERSCHEIDING
De heer Julien Brusseel, leider bij de 

Turnvereeniging «  Noordzee », heeft voor 
zijn bewezen diensten de gouden palm en  
der Kroonorde ontvangen.

Onze beste gelukwenschen.

DE KOLONEL VAN HET 3e GRENA
DIERS

Ter vervanging van  w ijlen Kolonel 
Robberechts, van het 3e Regim ent G re 
nadiers, werd Luitenant Kolonel Coibion  
aangesteld.

AANBESTEDING
Op D insdag 19 December 1939, te 11 

uur zal, in één der zalen van het Stad
huis, overgegaan worden tot de open
bare aanbesteding betreffende de ver
pachting van den Trekdienst der L ijk 
koetsen.
De aangeteekende aanbiedingen moeten 
ter post besteld worden, ten laatste op 
M aandag, 18 Decem ber 1939.

Lastenboeken bevinden zich ter be
schikking der belanghebbenden op het 
Secretariaat, ten Stadhuize.

SYNDIKALE KAMER DER VISCHHAN
DELAARS

Vrijdagnam iddag, 1 December had, op 
het Stadhuis, door h. Schepen Vroome, 
de ontvangst p laats van de afvaard iging  
van  de Syndikale K am er der V ischhan
delaars, onder leiding van  voorzitter C. 
Willems.

Besproken werd de m ogelijkheid om 
den pachtprijs der pakhuizen eenigszins 
te kunnen verlagen.

GEMEENTERAAD
Op V rijd ag  15 Decem ber zal de G e

m eenteraad n aa r alle waarschijn lijkheid  
bijeenkomen.

EXAMEN
Het staat thans vast, da thet examen  

van adjunct-politiecom m issaris wel door
gaat en dan nog op Donderdag 15 en 
V rijd ag  15 Decem ber a.s.

TEN VOORDEELE
van de kunstschilders zal door de «So

ciété Littéraire» binnenkort een tombola 
ingericht worden, w aarvan  de b ijval van  
nu a f reeds verzekerd is. In  elke geval is 
het noodig dat er iets gedaan  wordt ten 
gunste van de kunstenaars.

H e t  o p s t e k e n  v a n  S p r o t  

t e  N i e u w p o o r t

Het is treurig om vast te stellen hoe 
de verkochte sprot opgestoken wordt.

Enkele dagen geleden verkocht het 
schip H.50. Een kooper die er een handje  
van heeft om op te steken, kocht aan  
145 fr. de 100 kg. W anneer de sprot ge
lost, gewogen en op kam ion geladen was 
en de bennen vastgebonden waren, enz., 
kwam  de kooper ter p laatse en weigerde 
de w aar. Het w as onm ogelijk de sprot 
terug in de m ijn te verkoopen, w ant al 
de koopers waren  reeds lang vertrokken. 
Er werd geredetwist onder visscher, koo * 
per, m ijnbestuurder en politiecommissa
ris. N aa r  w ij vernemen, w erd later een 
akkoord getroffen aan  100 fr. de 100 kg. 
De visscher kon feitelijk niet anders, 
w ant de sprot w as in de m anden van  
den kooper, en de m ijn  w as gesloten.

W ij vragen ons a f :
1) Hoe de kooper het goed kon opste

ken wanneer de sprot reeds gelost, ge
wogen en geladen stond op kamion, k laar 
om te vertrekken n aa r X  ?

2) Hoe de kooper wist welk goed van
H.50 was, vermits de sprot van vier ver- 
schillige schepen op denzelfden kamion  
geladen w as ? Sprot die aan  verschillen
de prijzen aangekocht was, waaronder 
aan  69 fr. de 100 Kg. w as opgeladen.

3) W aarom  de kooper weigerde den 
kam ion te lossen, wanneer de visscher 
het hem vroeg ?

4) W aarom  de kooper bij den heer po
litiecommissaris weende om den kamion  
te mogen laten vertrekken ?

Het is opvallend dat het telkenjare  
dezelfde koopers zijn  die de sprot opste
ken. M en zou denken dat zij er een prak
tijk op na houden om de sprot aan hooge 
prijzen te koopen en zich aldus zeker 
m aken de noodige hoeveelheden sprot 
aan te schaffen. N aderhand wordt de 
sprot opgestoken en aldus kunnen zij 
toch hun kliënten gerieven aan  den ge- 
stelden prijs.

De visscher b lijft steeds het slachtof
fer.

Het reglem ent betreffende den sprot- 
verkoop zou moeten derwijze gewijzigd  
worden dat het niet meer m ogelijk is 
sprot op te steken, wanneer alle koo
pers vertrokken zijn, of dat bijv. de sprot 
moet aanvaard  of geweigerd worden één 
uur na  den verkoop.

N O T A  DER  REDACTIE . —  W e hebben  
de inlassching van dit schrjiven welke 
ons vorige week ingestuurd werd, uitge
steld om de gegrondheid er van te on- 

[ derzoeken. W e moeten evenals verleden  
ja a r  bekennen, dat te Nieuwpoort in dat 

1 opzicht een schandelijke toestand be
staat, w aartegen de brave vischm ijnbe- 
stuurder met de grootste moeite kan op
treden, om dat hij niet alleen bestuur
der is, m aar verkooper en keurder, en 
daarenboven benevens dit alles, het ad
m inistratief werk verder moet gaan  a f 
werken in het politiebureel, w aar zijn  
plaats niet is.

W e komen ten andere op dit alles te
rug.

W at nu de gewraakte feiten betreft, 
werd inderdaad op 16 Novem ber 11., te
17.15 uur, aan  een welgekenden sprotkoo- 
per bovenvernoemde sprot verkocht.

Rond 7 uur van dienzelfden avond 
ging de kooper met een halve benne 
sprot den vischm ijnbestuurder opzoeken 
om die sprot te vergelijken met het 
staal, welke er niet aan beantwoordde.

Daarop werd de verkoop vernietigd.
Die sprot behoorde toe aan de Z.50 en 

w as verkocht voor 145 fr. voor 1100 kg. 
De kooper, de zaak zoo willende arran- 
geeren, zoogezegd om verdere m oeilijk
heden te vermijden, stelde den visscher 
voor de sprot tegen 90 fr. te laten, w aar  
de visscher zich nog met 120 fr. zou te
vreden gesteld hebben.

Daarop is de bestuurder van de visch
m ijn  tusschen gekomen en met den vis
scher naa r de lading gaan zien om deze 
opnieuw te verkoopen, zooals het ten an 
dere juist zou zijn.

F i l m k r o n i e k

Op ongeveer 150 m, van de vischm ijn  
stond er echter een kamion geladen met 
sprot van vier verschillende koopen.

De visscher vroeg zijn sprot terug, iets 
w at de kooper weigerde.

De visscher zei daarop : «  Eerst w eiger- 
det gij ze aan den prijs en thans wei
gert gij ze terug te geven ».

D aar beiden op hun standpunt ble
ven, viel er den bestuurder niets anders 
meer te doen dan heen te gaan, w ant hoe 
zou hij thans nog kunnen herverkocht 
hebben, daar sprot van zes verschillende 
prijzen op dien kam ion stonden ?

Inderdaad, de kooper had  er aan 69, 
115, 145, 130, 120 en 140 fr. per 100 kg. ge
kocht.

W ij besluiten aldus met te zeggen, dat 
deze koop van 145 fr. als geldig en onwe- 
derroepelijk diende gehandhaafd  :

1) omdat het niet aan den kooper is 
uren na den verkoop te komen zeggen, 
dat de sprot kleiner is, w aarsch ijn lijk  
met een hoeveelheid sprot van een an 
dere vangst.

Elke kooper die koopt, moet de sprot 
lossen en bij het lossen den koop nazien. 
Alle sprot welke geladen is, of waarvan  
een gedeelte reeds weggevoerd of aan  
anderen verkocht is, kan voor een her
keuring niet meer in aanm erking ko
men. Daarom  alleen reeds diende hier de 
koop behouden, vermits de sprot reeds 
geladen was.

2) Anderzijds, wanneer een kooper be
weert dat het staal niet overeenstemt 
met de lading, dan is het aan hem niet 
een staal van  de lading te brengen, m aar 
wel aan den keurder, dit na te gaan, 
zooals in dit geval hier.

3) In  geval de kooper zooals hier, de 
sprot reeds geladen heeft, dan m ag er 
van herverkoopen geen sprake meer zijn, 
daar hij daardoor alleen reeds herkent 
deze sprot aangenom en te hebben.

4) Een uur na den verkoop zou geen 
enkel lading meer mogen herverkocht 
worden.

5) De politiecommissaris van N ieuw 
poort heeft in dergelijk geval alleen po
litiezaken en geen handelszaken, zooals 
hier het geval was, te regelen en hij gaat  
zijn bevoegdheid te buiten, door te trach 
ten de twee partijen  akkoord te tellen.

6) In  geval een visscher te Nieuwpoort 
nog zoo’n grap tegenkpmt, dan heeft hij 
eenvoudig te weigeren de koop te laten  
herslaan en aan den bestuurder van de 
m ijn een briefje te vragen, de prijs m el
dend van verkoop, het gewicht, het uur 
van verkoop en van opsteken, tezelfder
tijd meldend w aar de lading zich bevond.

D an  kan hij de zaak voor de koophan- 
delskamer zijn' verloop laten hebben, 
w aar hij in de om standigheden zooals 
hierboven aangehaald, altijd  volledig 
recht zal krijgen.

7) W e zijn overtuigd dat het gemeen
tebestuur van Nieuwpoort de noodige 
m aatregelen zal treffen  om te verm ijden  
dat dit zich nog voordoet en om ook te 
verm ijden dat, buiten de gewone bedrei
gingen aan den mijnmeester om dat hij 
zijn plicht deed, de politiecommissaris 
zich nog in dergelijke aangelegenheden  
moeit.

A m b t e l i j k e  e n  N o t a r i e e l e  

A a n k o n d i g i n g e n

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

VRIJWILLIGE 
OPENBARE VERKOOPING

Op DONDERDAG 7 DECEMBER
1939, te 15 uur, ter afspanning St- 
Sebastiaan, St-Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende

INSTEL
met gewin van y2%  premie van :

Schoon 
Handelsgebouw
T E  O O S T E N D E

Hoek Kapellestraat, Nr 35bis en 
Ooststraat, Nr 20. Oppervlakte : 72 
m2. Verhuurd met pacht opzegbaar 
den 15 Jun i 1942, mits 34.000 frank 
’s jaars. De huurder heeft verzaakt 
aan het voordeel der wettelijke 
schikkingen ten voordeele van de 
gemobiliseerden. 

GENOT : met 15 Maart 1940. 
Bezoek : Woensdag en Vrijdag, 

van 10 tot 12  uur.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

---------- ■ ----------
OP DONDERDAG 7 DECEMBER

1939, om 15 uur ter afspanning St. 
Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende.

INSTEL
met gewin van y2 %  premie van :

Schoon 
Opbrengsthuis

te Oostende-West, Troonstraat, Nr 
228. Oppervlakte 114 vierkante me
ter. 

Onmiddellijk genot.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYiNTER
Kerkstraat, 43 —  Oostende

OP DONDERDAG 14 DECEMBER 1939,
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende. 

INSTEL, met 1/2 % premie van :

Nijverheidsinstelling
(vroeger KISTENFABRIEK) 
te BREEDENE, Veldstraat

verdeeld in vier koopen, als volgt :
K O O P  I. —  Woonhuis, Veldstraat. O p

pervlakte 205 m2.
K O O P  II. —  M agazijn , Veldstraat. O p

pervlakte 90 m2.
K O O P  III . —  Werkhuis, Veldstraat. 

Oppervlakte 434,16 m2.
K O O P  IV . —  Perceel grond, Veldstraat. 

Oppervlakte 217,80 m2.
Verm ogen van sam envoegihg voor 

Koopen I I  en III.
Onm iddellijk genot.
De roerende goederen, onroerend bij 

bestemming, zijn uit den verkoop ge
sloten.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
43, Kerkstraat —  Oostende

---------- ■ ----------

OP WOENSDAG 13 DECEMBER 1939
om 3 uur ’s nam iddags, ter afspanning  
St. Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.

INSTEL, m et 1/2 % premie, van :

STAD OOSTENDE 
(Opex)

Woonhuis met hangar, 
werkplaats, boei en 
nijverheidsterrein

gelegen Voorhavenlaan. Oppervlakte : 
5288 m2. Onm iddellijk genot.

Alle nadere inlichtingen te bekomen 
ter studie van voornoemden notaris.

KANTOOR VAN DEN DEURWAARDER

A. L. LCUF
Vindictivelaan, 6 Oostende

Onderzoeksraad,voor Scheepvaart

De kinem a’s onzer stad (de «  bestendi
ge », nl., de anderen vallen buiten ons 
bestek) kunnen in twee groepen worden  
verdeeld : zij die de nieuwst verschenen  
film s aanbieden, en zij die zich hebben  
gespecialieerd in de reprises. Over deze 
tweede kategorie, omvattende de «  C a - 
méo », de «  Rio », en de « Roxy », zullen  
wij in deze film kronieken weinig zeg
gen, niet uit misprijzen, m aar om dat het 
in zulk geval om film s gaat die door het 
publiek reeds zijn gekend. Verre van de
ze kinem a’s te m inachten, geven wij in 
tegendeel aan onze lezers den goedge- 
meenden raad  de p rogram m a’s er van  
iedere week met aandacht gade te slaan, 
aldus zullen zij meer dan eens in de ge
legenheid worden gesteld film& die zij 
graag zouden herzien, te kunnen bewon
deren. D it is het geval, deze week, voor 
«T ro ika» (Cam eo), «D e  Brooddraagster» 
voor degenen die van volksdram a’s hou
den (R io ), «G an gster’s Boy» en «D rie  
van het C irkus» (Roxy).

Doch we willen ons in de eerste plaats 
bezighouden met de nieuwe film s die 
ons ditm aal worden aangeboden :

Zoo hebben we dan eerst, in de K in e- 
ma Forum », «H et Privaatleven van een 
Volksleider». Daarin  wordt het licht ge
worpen op den opgang en den neergang  
van de romantische Iersche figuur P a r 
nell, de volkstribuun in den strijd voor 
«Hom e R ule» en met meer nadruk zijn  
verhouding tot Katie O’Shea, de echtge- 
noote van een politiekus die zijn val zal 
bewerken. In  de twee hoofdrollen zijn  
M yrna Loy en C lark Gable, twee van  de 
meest geliefde Am erikaansche vedetten, 
zeer op dreef.

In  kinema «Pa lace» vestig ik de aan 
dacht op « La  Piste du Sud », een F ran 
sche film  die ons voert n aa r het land der 
Atlantide : de H oggar en Tanezrouff. 
Hoe dram atisch ook de geschiedenis w e
ze die ons wordt voorgeschoteld, toch

gaat onze belangstelling in de eerste 
plaats naar het dokum entarisch gedeel
te, dat ter plaatse werd opgenomen, en 
w aarin  we het leven kunnen nagaan  van  
een Sahara ’sche « bordj », met zijn klei
ne kolonie van Europeesche militairen, 
m ercanti’s en inboorlingen, te m idden  
van het frissche palmboomboschje.

De hoofdfilm  in kinema « Rex » draagt 
als titel : «  Les Hommes de proie ». ’t Is  
een Fransche film  die w at drakerig aan 
doet, ondanks de tam elijk goed geslaag
de gedeelten, die aan een detectiefver- 
haal doen denken. De beste vertolkers 
zijn : Jeanne Boitel, Jean Galland , Jean 
Max.

De beste film  van de week is wellicht 
«  De geliefde Roover »  (in  kinema «R ia l
to »). Deze Am erikaansche film  bezit al 
de goede eigenschappen van een flink  
w ild -w est-dram a. Naast zijn onstuimige 
vaart in de handeling en de daardoor op
gezweepte spanning, munt dit werk van  
Henry K ing uit door zijn degelijk sce
nario, dat voor een ruim  deel a fge 
temd is op historische gegevens. De 
hoofdpersoon van  het verhaal is een 
authentieke treinroover, Jesse James (a l 
dus luidt trouwens de oorspronkelijke ti
tel der film ), uit de jaren  1860, de eerste 
treinroover die in de avontuurlijke ge
schiedenis van de Vereenigde Staten ver
meld staat.

Henry K ing biedt ons in dit verhaal 
geen grootschen filmstijl, doch zijn ta 
lent is evenwichtig en kundig genoeg om  
dit sober verhaal, met werkelijk d ram a
tische klemtoonen, beeldkundig te ver
tolken in een even sober gerekonstrueerd  
historisch milieu. Uitstekende interpre
tatie van Tyrone Power, Henry Fonda en 
Nancy Kelyl.

Op hetzelfde program m a noteer ik 
nog « Jonge Meisjes van Parijs  », een 
schilderachtig, getrouw beeld van de 
«  V ille-Lum ière », met sm aak en gezond 
realisme gestyleerd.

Donderdagnam iddag te 14.30 u. kwam  
de Onderzoekraad bijeen onder het voor
zitterschap van den heer Julien Poll. Als 
rijkscommissaris zetelt de heer Des
camps.

DE AANVARING VAN DE 0.292

Onze lezers herinneren zich hoe de
0.292 «V an  Eyck» van de reederij «M otor- 
visscherij» op 12 Octob. met het Fransch  
oorlogsschip «Panthère» in Fransche ter
ritoriale wateren in aanvaring kwam, 
niettegenstaande het verbod daarin te 
varen.

Thans heeft de onderzoeksraad uit
spraak in deze zaak gedaan.

Zij luidt:
Er valt schipper Deschepper niets te 

verw ijten voor w at de aanvaring betreft 
gezien het Fransche oorlogsschip met 
gedoofde lichten voer.

Voor w at het varen in verboden w ate
ren betreft en gezien het gevaar daaraan  
verbonden, loopt hij een schorsing van  
zijn diploma op voor den duur van 15 
dagen dit met inachtnem ing van ver
zachtende om standigheden en gezien 
zijn goed verleden.

Daarenboven wordt hij veroordeeld tot 
bletaing van de helft van de gerechts
kosten.

DE AANVARING TUSSCHEN DE Z.30 EN
HET TANKSCHIP «N IJVERH EID »

IN DE HAVEN VA ZEEBRUGGE

Deze aanvaring gebeurde op 13 Novem 
ber 1939 in de haven van Zeebrugge,waar 
voor schipper Desm idt R ichard terecht 
staat.

De raad neemt aan  dat, gezien er een
■ lichte nevel over de haven hing en de
1 zichtbaarheid slechts 100 m. was, het 
voor een onachtzame schipper moeilijk 
was eerder het tankschip te zien. De uit
kijk werd echter volledig verzuimd. De 
aanvaring is dus volledig aan den schip
per te wijten, die hiervoor v ijf dagen  
schorsing van zijn diplom a oploopt plus 
de kosten van het proces.

HET VERGAAN VAN DE 0.165

N a kennisnem ing van het verslag van  
den schipper der D.663, die rond 13.10 u. 
de 0.165 in de lucht zag vliegen, nadat 
verschillende wrakstukken van het vaa r
tuig opgevischt werden, vaststellende dat 
de 0.165 onder meer in een verboden w a 
ter vischte, is de raad van oordeel dat 
het verlies van de 0.165, w aarbij drie 
menschenlevens te betreuren vallen, te 
wijten is aan het visschen in gevaarlijke  
wateren en dus aan oorlogsfeiten.

HET VERGAAN VAN DE « QUENAST»

Zooals onze lezers weten is Zondag het 
vrachtschip Quenast van de reederij H er- 

j mans, tengevolge van den storm ver- 
; gaan. Twee leden van  de bem anning lie - 
j ten hierbij het leven.
! Thans wordt de zaak reeds voor den

onderzoeksraad behandeld om te zien of 
er den schipper niets kan ten laste ge
legd worden.

Schipper Bruynooghe verschijnt voor 
den raad  en vertelt hoe hij op V rijdag 24 
Novem ber met een lading zout van M idd- 
lesborough vertrok met bestemming 
Antwerpen.

De koersen door hem gevolgd waren  
die gegeven door de Navy.

Op Zondag 26 dezer passeerden ze te
3,15 uur ’s morgens voorbij het lichtschip 
Noord Hinder. Het was uiterst slecht w e
der. Ze stuurden toen Z.Z.O. n aa r de 
Steenbankboei.

Om  4.10 uur kregen ze een geweldige 
stortzee, waardoor het schip naar stuur
boordzijde overhelde.

Het roer werd hard  bakboord overgezet 
m aar het hielp niet.
Nieuwe grondzeeën kapselden het schip 

geheel.
De machine werd stopgezet, de booten 

uitgezet en vuurpijlen  afgeschoten.
B ij het uitzetten van de boot van  

stuurboord, brak de vanglijn  en deze 
ging op drift.

De boot van bakboord kon ook niet be
m and worden, daar bij het brengen van  
bakboord naar stuurboord, de vanglijn  
eveneens brak. De boot zelf sloeg aldus 
stuk.

N a  vruchteloos pogen van de B.24 met 
schipper K arel Falleyn, om een lijn  uit 
te brengen en zoo de bem anning te red
den, moest m en zijn laatste toevlucht 
nemen tot het vlot, welke nog aan het 
vaartuig vast was.

De schipper vertelt hoe de leden van  
de bem anning, w aarvan  het grootste ge
deelte niet kon zwemmen, zich trachtte 
op het vlot te redden en hoe schipper 
Falleyn zich heldhaftig gedroeg en ten
slotte de v ijf leden van de bem anning  
van het vlot en uit het water wist te red 
den, w aar ze in hun reddinggordel rond
dreven. D aar verschillende leden bij de 
redding ontbraken, werd* met de B.24 nog  
tot 8.30 uur ’s morgens rondgezocht om 
de zee te onderzoeken, die intusschen 
zijn prooi reeds verorberd had.

De ondervraging van den schipper zal 
volgende week voortgezet worden.

■ |BA uParaB|B

Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplom eerde Specialiste 
Pedicure —  M asseerder 

O ntvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE 
V raag  rendez-vous n r Tel. 73740 

Antiseptische behandeling
—  Moderne Methode —

Nam ens de Koning, de W et en het Recht

Met toepassing der wet van 4 September 
1908, betreffende de Zee- en Binnen

scheepvaart

STAD OOSTENDE

DERDE K O O PH A N D E LSD O K  
(N ab ij de St. Jansbrug)

Op V R IJD A G  8 D ECEM BER  1939,

om 2 uur stipt des nam iddags, openbare 
verkoop bij rechtsm acht van het

V isschersvaartuig 
0.207 “René-Georges„
toebehoorende tot de haven van Oosten
de, metende 22.51 meter lengte op 6.17 
meter breedte, met inhoudsgrootte van 
bruto 92 10/100 scheepston en netto 27 
18/100 scheepston, voorzien van een mo
tor merk «  Linke H ofm ann » van 200 HP. 
met geheel de inventaris en uitrusting 
zich aan boord bevindende op het oogen
blik van den verkoop.

K om ptant zonder verhoog.
De verkoop geschiedt aan de voor

w aarden  van het lastenboek, berustend 
op het kantoor van den deurwaarder- 
verkooper, en w aarvan  vóór den verkoop 
lezing zal gegeven worden.

Kleine 

Aankondigingen 
— ■—
Radio

Een radio «  Bell », model 1937 wissel
stroom, w aarde 2.000 frank, is te verwis
selen tegen een «  continu ofwel te koop 
aan zeer genadigen prijs. Bel hiervoor 
de 724.53 op.

Vaschwinkel
Wegens gezondheidsredenen, SCHOONE 
VISCHWINKEL over te nemen, gelegen 
centrum der stad Brussel. Zeer voordee
lige voorwaarden. Schrijven aan «Vis
scherijblad »  onder letters O.V.L.

X e ! i

Voetbal
UITSLAGEN 

VAN ZONDAG 26 NOVEMBER

Hoogere Afdeeling
K ortrijk  Sp. —  F. C. Knokke ......  4—3

Klassem ent
C. S. Brugge ..........  8 8 0 0 45-10 16
S. C. Meenen ..........  7 5 2 0 20-11 10
F. C. Brugge ..........  6 3 2 1 18-10 7
V. G. Oostende ......  7 2 2 3 15-18 7
K ortrijk  Sp .............. 7 3 3 1 15-20 7
A. S. Oostende ......  6 3 3 0 20-18 6
S. K. Roeselare ......  7 2 5 0 19-26 4
St. Moeskroen ......  7 1 5  1 13-41 3
F. C. Knokke ..........  7 1 6 0 11-22 2

Gewestelijke Afdeeling - Reeks A 
De Panne - D aring Blankenberge 1—6 
Nieuwpoort —  Koksijde .................. uitg.

KALENDER VOOR ZONDAG 3 DEC.

Hoogere Afdeeling
A. S. Oostende —  S. C. Meenen  
K ortrijk  Sp. —  F. C. Brugge  
S. K. Roeselare —  V. G. Oostende 
St. Moeskroen —  F. C. Knokke

Gewestelijke Afdeeling - Reeks A 
D aring Blankenberge - Torhout 
Koksijde —  Gistel 
Oudenburg - S. V. Blankenberge  
Nieuwpoort -  M iddelkerke 
De Panne - Veurne

Scholieren - Reeks A 
C.S. B rugge (B ) - A.S. Oostende 
F.C. B rugge (A ) - V.G. Oostende 
Knokke - F.C. B rugge (B )
Daring - C.S. Brugge (A )
Torhout - S. V. B lankenberge

Knapen Reeks A 
A.S. Oostende F. C. Brugge
S.V. B lankenberge - V.G. Oostende 
Knokke - D aring  Blankenberge

DE GEVOLGEN VAN DEN 
GESCHORSTEN WEDSTRIJD

A. S. OOSTENDE - V. G. OOSTENDE

Drie spelers van A. S. Oostende gestraft
De wedstrijd  van Zondag 19 November 

tusschen A. S. en V. G. Oostende, die 2 
minuten voor tijd  geschorst werd, daar
A. S. Oostende nog slechts over vijf spe
lers beschikte, heeft een nasleep gekre
gen. Door het P. K . van W est-V laande
ren werden volgende straffen  tegen spe
lers van A. S. Oostende uitgesproken :

M arcel Wets, twee Zondagen geschorst, 
m ag voor onbepaalden tijd niet meer op
treden als aanvoerder van het elftal.

M arcel Vandenbroucke : twee Zonda
gen geschorst.

Julien Vandenbroucke : een Zondag 
geschorst.

A lbert Aspeslagh : een vermaning.
Het geval Depooter zal bij de eerstko

mende zitting besproken worden.



« HET VISSCHERIJBLAD »

Les Frigorifères du Littoral
N. V

1 J 5
GEMAALD EN IN  BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

B R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  - T E L E F O N E N  7 0 7  .  1 0 5 0

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 24 November 1939.
Enkel twee kustvisschers ter markt. 

0.66 K ust 1 d. 1.890,—
0.137 K ust 3 d. 4.751,—
Zaterdag 25 Novem ber 1939.

3 vaartuigen ter markt, 1 van de Oost 
en twee kustvisschers.

De visch werd duur verkocht.
Z.5 Oost 8 d. 20.581,—
0.245 K ust 1 d. 1.040,—
0.67 W est 2 d. 2.115,—
M aandag 27 November 1939.

Geringe aanvoer : 2 vaartu igen van  
de Noord, 2 van het K an aa l en 1 van  
de West.

V an  de Noord bracht de stoom trawler 
530 b. haring, 15 b. makreel, 80 b. wijting, 
60 b. schelvisch en totten, 200 kabeljau 
wen en koolvisschen.

Ook van het K an aa l w aren  de vang
sten heel voldoende.

Dure prijzen : haring, 90 à 80 fr. de 
170 fr. de ben.ben ; makreel, 

0.315 K an aa l 
H.63 W est 
0.296 Noorden  
0.347 K an aa l 
0.320 Noorden

8 d. 31.480,—  
4 d. 13.525,—  
8 d. 76.837,50 

10 d. 50.347,50 
15 d. 24.913,50 

Dinsdag 28 Novem ber 1939.
10 vaartuigen bevoorraadden de m arkt; 

er was echter gebrek aan verscheiden
heid. Z ij kwam en : 2 van IJsland, 4 van  
Spanje, 3 van het K an aa l en 1 van de 
Oost.

De treilers van  IJsland brachten ge
ringe vangsten : 15 en 8 bakken, met wei
nig kabeljauw  en schelvisch, de hoeda
nigheid kon beter.

Van  Spanje werden groote hoeveelhe
den tongen en mooimeiden gebracht 
(tongen van 1600 à 2500 kg.). Van  K a 
naa l en Oost waren  de vangsten bevre
digend.

De prijs bleef duur, uitgenomen voor 
tongen en mooimeiden die een zeer ge
voelige prijsverm indering ondergingen. 
0.179 K an aa l 12 d. 42.023,—
55.0.158 IJsland 23 d. 143.952,—  
0.280 K an aa l 4 d,. 13.890,—  
0.217 Spanje 22 d. 56.330,—  
0.272 Oost 8 d. 18.270,—
55.0.80 IJsland 23 d. 88.932,50 
0.195 Spanje 18 d. 69.630,—  
0.237 Spanje 22 d. 73.855,—  
0.224 Spanje 21 d. 53.240,—  
0.302 K an aa l 12 d. 26.704,—  
W oensdag 29 November 1939.

De aanvoer bestond uit een stoomtrei- 
ler komende van  de Noord met 300 b. 
haring, 75 b. makreel, wijting, schelvisch 
en ronde visch ; verder uit 5 m otorvaar
tuigen, alle met kleine vangsten.

Alle vischsoorten werden zeer duur 
verkocht.
55.0.160 Noorden 13 d. 100.938,50 
0.198 Oost 7 d. 18.478,—  
0.73 K an aa l 12 d. 17.020,—  
0.65 K an aa l 5 dl, 11.320,—  
0.166 K an aa l 7 d. 11.750,—  
0.112 K an aa l 7 d. 17.370,—

Donderdag 30 November 1939.
Niets binnen.

VER K O O P VAN DE W EEK

Donderdag 23 
V rijd ag  24 
M aandag  27 
Dinsdag 28 
W oensdag 29

106.865,—
24.073,—

197.310.50
586.966.50
176.876.50

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

0. 0PDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

BIS

B L A N K E N B E R G E

Staat van verkoop van versehe visch in  
de m ijn van Blankenberge, van  23 tot 29 
Novem ber 1939.

5.832,90 
199,70 
280,20 

13.560 —  
15.029,50

prijs per kg. van  de ver- 
gedurende hetzelfde tijd-

Totaal : 1.098.886,50

AANVO ER  VAN SPROT
kg. M iddelprijs

griet, 11 ; gr. tongen, 13

V rijd ag  24 
Zaterdag 25 
Zondag 26 
M aandag  27 
W oensdag 28

32.885
25.770

511
2.050

740

150— 226
61— 124

100— 154
197— 237
332— 450

STEDELIJKE  G A R N A ALM IJN
gew. h. pr. 1. pr.

Donderdag 23 2483 4.20 2.30
V rijd ag  24 384 4.70 2.20
Zaterdag 25 1557 3.80 2.70
M aandag  27 68 5.10 4.40
W oensdag 29 429 7.90 4.80

Donderdag 23 
V rijd ag  24 
Zaterdag 25 
Dinsdag 28 
W oensdag 29 

Gemiddelde  
kochte visch, 
perk :

Tarbot, 16
bloktongen, 17 ; fruittongen, 20 ; kl. ton
gen, 12 ; gr. platen, 7.50 ; kl. platen, 7.50; 
kl. visch, 6 ; scharren, 5.50 ; pieterman, 
12 ; kabeljauw , 7; w ijting, 3.50; rog, 5.50; 
garnalen, 3 fr.

N I E U W P O O R T
O PB R E N G ST  DER 

V ISSC H E R SV A A R T U IG E N
Donderdag 23 November 1939.

N.46, 4608 fr. ; N.44, 1610 fr.

G A R N A A LA A N V O E R
21 Novem ber 784 kg.
22 Novem ber 812 kg.
23 Novem ber 955 kg.
24 Novem ber 620 kg.
25 Novem ber 30 kg.

2.20— 3.00
2.30— 3.80
1.00— 2.50
1.00— 2.10 
3.80

r  bust Mir-
Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — GEROOKTEN 

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in ’t groot en 't klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN

— Tel. 789 —

Verwachtingen
— ■ —

M aandag 4 December 1939. —  0.297, 
van IJsland, met 20 b. visch, waarvan  
5.700 kools, 220 kabeljauwen, 130 ben
nen gullen, 190 bennen wijting, 110 ben
nen Schotsche schol en wijting, 175 b. 
boonen.

Dinsdag 5 December. —  SS.0.159, van 
IJsland, met 900 kabeljauwen, 2500 kools, 
150 bennen gullen, 120 bennen boonen, 
225 bennen mixed, 35 bennen schelvisch, 
17 bennen heilbot, ln totaal : 18 bakken. 
0.290 en 0.291, van het K anaal van 
Bristol.

Verder is het ons onmogelijk op te ge
ven welke vaartuigen nog onze haven 
zullen aandoen, daar talrijke moeilijkhe
den de beste voornemens in de w ar stu
ren.

BER ICH T  AAN  DE VISSCH ERS

Om goed de « Koolzakken »  anders ge
zegd de kustwachters te zien afkonien. 
gebruikt de verrekijkers van de

L U N E T T E R I E  B E L G E
84, K A PE LLE ST R A AT  —  OOSTENDE

(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.

AANVO ER
21 November
22 November
23 Novem ber
24 Novem ber

VAN  SPROT
2338 kg. 
9963 kg. 

74252 kg. 
24440 kg.

190— 275
160— 340
81— 205
59— 235

I J M U I D E N

C IN E M A ’S
NOVA. —  « De M eter van het R egi

m en t», met Raym ond Cordy, Jean Du- 
mat. —  « Ram untcho », m et Françoise  
Rosay, Line Noro, Louis Jouvet.

A N T W E R P E N
Griet, 12 ; heilbot, 12— 18 ; kabeljauw  

8— 12 netto, 6— 10 bruto ; gul, 4 ; klip
visch, 4 ; knorhaan, 4— 5 ; koolvisch, 6 ; 
mooie meid, 3 ; pladijs, 4— 9 ; rog, 6— 7 • 
schar, 7 ; vleet, 10 ; schelvisch, 3— 10 
Schotsche schol, 5— 6 ; steenschol, 7 > 
steenpost, 4 ; tarbot, 12 ; tong, 12— 18 ; 
wijting, 2— 4 ; haringshaai, 8 ; haring, 
5 ; bakharing, 0.75— 1.25 ’t stuk ; gerook
te haring, 0.75— 1.25 ’t stuk ; gestoomde 
haring, 1,00 ’t stuk ; makreel, 4 ; spie
ring, 9 ; sprot, 9 ; garnaal, 8 ; mosselen, 
1 ; kreukel, 3 ; zalm  (bevrozen), 24; pa
ling, 9— 14 fr.

G E N T
Garnalen , 5— 6 ; griet, 14 ; kabeljauw . 

15 ; makreel, 6 ; p ladijs, 11 ; paling, 14—  
20 ; schelvisch, 10— 11 ; rog, 6— 7 ; tarbot, 
15 ; tong, 19— 20 ; w ijting, 6 ; zeepost, 10 
frank.

B R U S S E L

PRIJS PER K ILO G R A M  TO E G E K E N D  AAN DE V ER SC H ILLEND E  SOORTEN  
VISCH, VER K O CH T  TER V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK  VAN  25 TO T  30

NO VEM BER 1939

Zaterd. M aand .
Turbot —  Groote t a r b o t ......................... .... 18.00 20.00

Mid. t a r b o t .............................. .... 16.00 16.00
Kleine tarbot .......................... .... 10.00 12.00

Barbues —  Griet ...................................... .... 16.00 16.00
Soles —  Allergroote tongen ........................ 16.00 16.00

Groote tongen ............................... 20.00 20.00
Midd. groote tongen ................... 23.00 23.00
Voorkleine tongen .................... .... 22.00 23.00
Kleine tongen ........................... .... 18.00 19.00

Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) ............. .... 7.00 — ,—
Midd. p lad ijs  ... .................. .... 6 50 ____ ,—
Derde slag p la d i j s .................. 6̂ 00 ____ ,__
Kleine p lad ijs ......................... 3 25 ____ ,__

Lim andes —  S c h a r ........................................ 500 ____ !__
Lim andes soles —  Groote tongschar ... __  __ ’__

Kleine tongschar ... __  __ ’__ _
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... ___’__

Kl. Schotsche schol ... ___ ’__
Flottes —  S c h a te n .................................... .... .....’__
Raies —  Groote rog ................................ .... .....’__

Kleine rog ................................ .... .....’__
Tacauds —  Steenposten ..........................  __
M erlans —  Gr. w ijting ............................... 4’nn

Kl. w ijting ...........................
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ... ___’__

Gr. gullen .............. .... .....’__
Kl. gullen .............. .... .....j__

Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw  — ,—
Gr. g u lle n ............— ,—
Kl. g u l le n ........ ....— ,—

Sébasjtes —  K lip v is c h ....... ........................... — .—
Charbonnier —  Koolvisch ...................
Lieus —  V lasw ijting ..............................
Lingues —  L e n g e n ..................................
Eglefins —  Gr. schelvisch .........................— ,—

Gr. mid. schelvisch ......... ....—
Kl. mid. schelvisch ......... ....— ,—
Kl. schelvisch ..................... ....— ■,*—
Braadschelvisch (totten) ... — ,—

Colins —  Gr. mooimeisjes .........................— ,—
Mid. mooimeisjes ................... ....— .—
Kl. mooimeisjes ..................... ....— ,—

Vives —  P iete rm an n en ............................. ....12.00
Grondins —  K norhaan  ........................... ....— ,—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten — ,—
Rougets —  Roobaard ............................... ....— ,—
Emissoles —  Z e e h a a i ............................... ....— ,—
Roussettes —  Z eeh o n d en .............................— ■
Dorées —  Zonnevisch ...................................— ,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .............— ,—

Kl. zeeduivel .......................... ....— ,—
Congres —  Gr. z e e p a lin g .............................— ,—  — .—

Kl. zeepaling ... ........................— ,—  — .—
Maquereaux —  M akreel .......................... ....— .—  3.50
Harengs —  H aring  ......................................— ,—  2.00
Esturgeons —  Steur .....................................— ,—  — ,—
Flétans —  Gr. h e i lb o t ..................................— — ,—

Kl. heilbot ...................................— ,—  — ,—
Ecrevisses —  Kreeftjes ............ „  ... — ,—  — ,—

Dinsd. Woensd. Donderd.

4.00 
4.50

6.00
7.00
4.00

3̂ 75
3.25
8.00 
6.00 
4.00

— 5.00

— ó!oo

— ’—  8.00
— ,—  7.00 
— 5.50
— ,—  4.00
— ,—  8.00
— ,—  5.00 
— 3.00

3.00

4.50
4.50

7.00
5.50

16.00
14.00
12.00
15.00
11.00
14.00
16.00
17.00
15.00
7.50
7.00
6.50
3.50
4.00
9.00
7.00
4.50 

5.00
6.00
7.00
3.50
3.00
4.00 
3.60
8.00 
6.00
4.00
6.00
5.50
3.50
3.00
3.00
5.00
5.00
8.00
7.00
7.00
6.00
4.00
6.00
4.00
3.00

2̂ 00
4.00
5.00
4.50
4.50

6.00
7.00
5.50
4.50
3.00

17.00
20.00 
12.00

17.00
14.00
12.00 
16.00 
12.00
15.00
17.00
20.00 
18.00
8.00
9.00 
7.75 
4.50
6.00

6.00
6.25

7.00
4.00
3.25
4.00
3.50
8.00
6.50 
4.00

4.00
6.00

6.50
5.00
4.00

4.00

3!oo
6.00

s!oo
5.00

7.50
6.00

4.50
4.00

VISCHMIJN
Zeeduivel, 5,30 ; kabeljauw , 5,17 ; gul

len, 3.83 ; zeezalm, 3,26 ; zonnevisch, 6.09; 
schelvisch, 4.09 ; zeehond, 3.52 ; zeepa
ling, 2.42 ; versehe heilbot, 9 ; knorhaan, 
2.09 ; versehe haring, 0,52 ; latour, 8.43 ; 
schar, 2.46 ; leng, 4.46 ; makreel, 2.20 ; 
wijting, 2.43 ; heek, 3.60 ; koningsvisch,
3.90 ; pladijs, 5.58 ; rog, 3.32 ; riviervisch.
4.90 ; klipvisch, 2.84 ; tong, 12.55 ; forel, 
12.06 ; tarbot, 6.89 ; pieterman, 11.18 fr.

VISCHMARKT 
Griet, 8-12 ; zeeduivel, 6-8 ; kabeljauw , 

6-8 ; gullen, 4-5 ; zeezalm, 2-4 ; zeepaling
2-4 ; zonnevisch, 6-7 ; schelvisch, 3-8 ; 
schaat, 3-5 . knorhaan, 2-4 ; latour, 6-10 ; 
schar, 1-3 ; leng, 1-2 ; makreel, 2-3 ; w ij 
ting, 1-3 ; heek, 4-5 ; pladijs, 3-6 ; rog,
3-5 ; roobaard, 4-5 ; klipvisch, 1-2,50 ; 
forel, 6-13 ; tarbot, 10-15 ; pieterman, 11- 
12 ; tong, 10-16 fr.

British Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND .

-------- « 0 » --------

Consortium der beste Engelsche 
---  Staaldraadfabrieken ---
— De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz

Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische K ust:
OSTEND STORES & R O P E W O R K  

N. V.
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E  Kl.

Kl.

Z E E B R U G G E
Vrijdag 24 November 1939.

Garnalen , 2.00— 3.00 fr.
Zaterdag 25 November 1939.

G arnalen  : 1.00— 1.80 fr.
Maandag 27 November 1939.

Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 18— 19 ; 
fruittong, 22— 24 ; sch. kl. tong, 22— 24 ; 
kl. tong, 9— 15 ; pieterman, 12— 13 ; gr 
platen, 7.25— 7.75 ; midd. platen, 7.50—  
7.75 ; platjes, 7.00— 7.50 ; scharren, 4—  
4.50 ; w ijting, 3.50— 3.75 ; rog, 2.50— 5.50 ; 
tarbot, 15— 19 ; griet, 12— 17 ; garnalen, 
3.40— 3.70 fr.
Dinsdag 28 November 1939.

Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 21— 22 ; sch. kl. tong, 22— 23 ; 
kl. tong, 9— 15 ; pieterman, 12— 12.50 ; gr. 
platen, 7— 7.50 ; midd. platen, 7— 7.50 • 
platjes, 6.75— 7.25 ; scharren, 4.50— 5 ; 
wijting, 3.50— 3.75 ; rog, 2.50— 5 ; tarbot 
14— 18 ; griet, 12— 16 fr.
Woensdag 29 November 1939.

Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 16-

In  de week van 23— 29 Novem ber 1939 
kwam en aan de Rijksvischhallen 15 
stoom trawlers en 30 drijfnetvisschers 
hun vangsten versehe visch en haring  

verkoopen.
W ederom  was de aanvoer van ronde 

visch de geheele week meer dan bevre
digend. Aan  schol- en scharsoorten was  
de geheele week een groot tekort, daar  
vanwege het storm weer de geheele klei
ne vaart niet uit kon varen.

De stoom trawlers komende van het 
Noorden, kwam en alle toe met zeer groo
te vangsten versehe haring, makreel, 
koolvisch en w ijting. Juist deze groote 
stoom trawlers boeken geregeld een be
somming van ver boven de 10.000 florins.

De overige traw lers van de Clondijke, 
Leng- en Vikingsbanken hadden alle als 
vangsten schelvisch, totten, w ijting en 

poontjes.
Hoewel de vangsten zeer groot zijn, 

m aken deze traw lers, den tijd  in aan 
m erking nemende, besommingen die eer 
tekort zijn, schelvisch en totten kennen 
dan ook regelm atig bevredigende p rij
zen.

Buitenlandsche aanvoer was alleen  
M aandag  van beteekenis. Vooral tongen  
werden zeer veel van Denem arken aan 
gevoerd.

Haringvisscherij b lijft zeer gunstig. 
N a  enkele dagen slechte vangsten, vol
gen regelm atige, goede vangsten. D aar  
de prijzen van  versehe en pekelharing  
zeer duur blijven, m aken deze schepen 
alle recordbesommingen.

Verwachting toekomende week : 15 
stoom trawlers en vele haringvisschers. 

Donderdag 23 November 1939.
4 stoom trawlers en 9 drijfnetvisschers 

spijsden de m arkt met voldoende visch 
en haring.

De Noordvangst bestond hoofdzakelijk  
uit haring ; de 3 overige traw lers ko
mende van Leng- en V ikingbank, alle 
met vangsten versehe schelvisch.

H aringaanvoer, groot : 3.000 kisten ; 
verkoopprijzen : 250— 300 fr. de 100 kg. 
Versehe haring kende een aanzienlijke 
prijsdaling.
IJM  9 Noorden 1800 b. 10.445,—  
IJM  44 Lengbank 500 b. 2.934,—  
IJM  16 Clondijke 500 b. 3.410,—  
RO. 46 V ik ingsbank 600 b. 3.950,—  

V rijdag  24 November 1939.
Zoowel de visch- als de haringaanvoer 

w as hedenm orgen van geringe beteeke
nis. Slechts enkele kleine kotters met 
w at schol en tong en 3 drijfnetvisschers 
met 400 kisten haring.

Verkoop tongen, zeer goedkoop ; ove
rige soorten kenden bevredigende p rij
zen.
Zaterdag 25 November 1939.

7 kleine m otorvaartuigen spijsden de 
m arkt met voldoende tongen, schol, 
schar en wijting.

Aanvoer versehe haring, groot : 3.200 
kisten.

Visch kende bevredigende verkoopprij
zen ; haring : 265 fr. de 100 kg. 
M aandag 27 November 1939.

6 stoomtrawlers, 1 Deen en 6 drijfnet
visschers spijsden d,e m arkt met vol
doende versehe visch en haring.

De stoom trawlers komende van  het 
Noorden, hadden alle groote vangsten  
makreel, haring en koolvisch ; deze ko
mende van de Clondijke, Lengbank en 
Vikingsbank, veel schelvisch, totten, 
wijting, gullen en poontjes.

Buitenlandsche aanvoer : 1 kotter met 
een vangst scharren. Over land  werd  
aangebracht : zeer veel tongen, schol,
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Rechtbankenschar en gullen. De geheele buitenland
sche aanvoer w as van Denemarken.

Haringaanvoer, groot : 3.800 kisten ; 
verkoopprijzen, 280 fr. de 100 kg.

Verkoopprijzen versehe visch bevre
digend. Tongen w aren  vanwege den 
Deenschen aanvoer, zeer groot.
D insdag 28 November 1939.

Slechts één stoom trawler was ter 
m arkt met een zeer groote vangst m a
kreel, haring en koolvisch.

Haringaanvoer, groot : 200 kisten.
De verkoopprijzen waren  zeer duur.
Besom m ingen van M aan dag  27 No

vember 1939.
IJM  15 Lengbank 510 b. 3.810,—  
IJM  12 Noorden 1650 b. 11.310,—  
IJM  73 Vikingsbank 620 b. 4.640,—  
IJM  38 Noorden 1170 b. 7.865,—  
IJM  117 Clondijke 530 b. 3.875,—  
IJM  6 Noorden 1300 b. 8.265,—  
E. 404 Denem arken 200 k. 2.370,—

Besom m ingen van D insdag 28 Novem 
ber 1939.
IJM  17 Noorden 2100 b. 13.860,—  
W oensdag 29 November 1939.

De aanvoer was, groot : 4 stoom traw
lers en 1 Hollandsche snurrevaarder.

De aanvoer van ronde visch w as meer 
dan voldoende, schol- en scharsoorten  
w aren  zoo goed als niet te verkrijgen.

Buitenlandsche aanvoer w as ditm aal 
zeer klein.

H aringaanvoer : 3.500 kisten ; verkoop
prijzen : 275— 290 fr. de 100 kg.
Versehe visch kende niet meer dan be
vredigende prijzen.
IJM  183 Noorden  
IJM  49 Vikingsbank  
IJM  37 Vikingsbank  
IJM  130 Doggerbank  
Kw. 10 Doggerbank

R ECH TBANK  TE BR U G G E
Engelschman veroordeeld. —  Pearson  

Leonard, van Engelsche nationaliteit die 
te Londen een diefstal had  gepleegd van  
checks en deze te Oostende wilde aan  
den m an brengen, werd veroordeeld tot 
2 ja a r  gevangenisstraf.

Zedenzaak. —  W oensdagm orgen werd  
voor de Boetstraffelijke Rechtbank de 
zaak onderzocht ten laste van De Gr... 
Jeroom, uit Oostende, voor zedenfeiten. 
De aangehoudene werd tot drie ja a r  ge
vangenisstraf verwezen.

Weet U datf*
m

VISSCHERS !

g  D E  B E S T E G A S O I L  i  

9
H E T  B E S T E  M A Z O U T

voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD wordt door de

Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den 1 
kooper uit het oog verliest i 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
— te Langerbrugge —

BESTEL BIJ DE B. C. C.

1200 b. 8.220,—
820 b. 5.430,—

1000 b. 6.670,—
430 b. 2.670,—
100 b. 1.440, -

Raphaël Huysseune

INGEZONDEN

Het wegen van Sprot 
te Oostende

M ijnheer de Bestuurder, ________
Voor elkeen is het slechte tijd, m aar 

het is daarom  geen reden om misbruiken  
te doen ontstaan, zooals er zich thans 
voordoen.

B ij het wegen van den sprot zijn er 
koopers die niet beter vinden dan eerst 
en vooral voor elke ben 7 kg. te nemen 
in p laats van 5, zooals het zou moeten 
zijn. Tevens nemen ze, in geval er een 
overschotje is van 30 of 40 kg., dit als 
een restje bij het andere te voegen zon
der dit te betalen.

W e vragen ons a f of wij, kustvisschers, 
al nie tgenoeg te lijden hebben, zonder 
dat men ons dan nog op die m anier a f
perst. Het ging hier over een gewicht 
van 1800 kg. en dit is gebeurd met de 
0.60, de 0.17 en de 0.119.

Een Kustvisscher.
N O T A  DER RED. •—  Onze kustvisschers 

dien best een ben vooraf te laten wegen 
en daar op voort te gaan.

W a  tde restjes betreft, heef tde vis
scher het recht ook voor dit gedeelte den 
verkoopprijs op te eischen. W il de koo
per dit niet geven, dan wende hij zich 
onmiddellijk tot den van dienst zijnden 
stadsbediende, die hem wel ter zijde zal 
staan ! Elk zijn recht is niet te veel en 
onze visschers hebben het al niet breed.

Pößsöffs Cföveftes 

©Ï E<Bit U G G E

TÉL. : 441.41 &. 4T1A2
Compte Chèq. Post. » 14227Ô 
Reg. de Com.,, Bruges 2151

<$> WEES ER VAN VERZEKERD !

Ÿ  GE ZULT UWE BEURT HEBBEN !

♦  De elfde schijf 1939
♦  van de

Koloniale Loterij
geeft U  de kans om te winnen

TIEN DUIZEND FRANK 
TWINTIG DUIZEND FRANK 
VIJFTIG DUIZENUD FRANK 
HONDERD DUIZEND FRANK

tot zelfs 
E E N  M I L L I O E N

met slechts een paar fr. te wagen  
Vergeet niet de 

61k100 andere loten van 100 toc 
2.500 fr.

Stoommachienen- Motoren-Stoomketels

I n d u s t r i e l l e  d e s  P ê c h e r ie s

Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

17 ;
fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong, 18—  
19.50; kl. tong, 8— 15; pieterman, 12.50—  
13 ; gr. platen, 7— 7.25 ; midd. platen  
7.25— 7.50 ; platjes, 7— 7.25 ; scharren, 5—  
5.50 ; w ijting, 3.25— 3.50 ; rog, 3— 5 ; ta r
bot, 14— 18 ; griet, 12— 16 ; garnalen  
4.40— 6.20 fr.
Donderdag 30 November 1939.

Gr. tong, 16— 16.50 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 21— 22 ; sch. kl. tong, 22— 23 ; 
kl. tong, 8— 17; pieterman, 12,50; gr. p la 
ten, 8— 8,50 ; midd. platen, 8.50— 8.75 ; 
platjes, 8— 8.50 ; scharren, 5— 5.50 ; w ij
ting, 3.25— 3.50; rog, 4— 6; tarbot, 15—  
19 ; griet, 12— 16 fr.

Donderdag
Tarbot ............................................................95.00— 33.00
G riet ..................................................................................
Groote tongen ............................................  1.65
Gr. mid. t o n g e n ..........................................  1.90

mid. t o n g e n .................. .......................  1.60—  1.45
tongen ................................................... .0.84—  0.80

Kl. tongen (gr. slips) ............................... .0.60—  0.56
Kl. tongen (kl. slips) .................................0.49—  0.40
Gr. s c h o l ...................................................... .....................
M id. schol ................................................... ......................
Zet s c h o l ...................................................... ......................
Kl. schol .........................................................31.00
Kl. schol I I  ... ... ... ................................ .21.00— 16.50
Kl. schol I I I ................................................. .14.00— 11.00
T o n g s c h a r ......................................... ..  ... 37.00
Rog ........................................................... ..12.50— 11.50
Vleet .......................................................... .2.73—  0.50
P o o n t je s .........................................................7.00—  2.50
K abe ljauw  .....................................................62.00— 34,00
Gr. g u l le n ......................................................17.00— 14.00
Kl. g u l le n ..................................................... .13.00—  6.00

i W ijtin g  ......................................................... .7.00—  6.00
S Gr. schelvisch .............................................oi'nn
Gr. mid. sch e lv isch ......................... ........
Kl. mid. sch e lv isch ....................................
Kl. sch e lv isch .............................................. .12-00—  7.10
B raad sch e lv isch .......................................... ?-20—  650
Heilbot .......................................................... 131—  116
Leng ............................................................  182—
K o o lv isc h ....................................... ............. .23.00— 15.50
M a k r e e l ..........................................................26.00—  8.70
W o lf ...............................................  ......... ........................
S c h a rto n g ......................................................38.00— 13.00
Zalm  ................................................  * ........ ................ ......
S t e u rh a r in g ................................................. ......................
Gr. roode poon ............................... .. ...............................
Mid. roode p o o n ................................................................
Kl. roode p o o n ........................................... ......................
Schar .......................... .. ............................10.00—• 3.80
T3q+ .....................
Ham m en ..............  ......................................  9 50 3 70

H aring ..................... .................................. .10.00 9.50
K reeft ........................................................... ......................
Gr. H e e k .............................................................................
Mid. H e e k .....................................................  7-50

Zaterdag
76.00— 25.00

1.55— 1.20 
1.50—  1.35 
1.25—  1.08 
0.74—  0.70 
0.54—  0.45 
0.33—  0.26

28.00
21.50— 20.00 
11.00—  9.50

7.50
4.10- 2.20

Maandag
70.00— 28.00
39.00— 20.00 

1.30
1.22
1.24—  1.14 
0.68—  0.61 
0.43—  0.42 
0.25

29.00
23.00— 20.00
21.00— 20.00
30.00— 17.50
17.00
31.50— 19.00
12.50—  6.50
3.50—  0.50

13.00—  4.80
46.00— 30.00
13.00— 11.00
7.50—  5.70
6.60—  3.40

14.00— 13.00
13.00— 12.00
16.00—  5.70 
10.50—  4.00
10.00—  6.00 

1.12—  0.82
1.60—  0.65

25.00— 12.00
21.00—  6.60

Dinsdag
65.00

1.26— 0.98
1.25
1.14—  1.00 
0.60— 60.00 
0.45— 40.00 
0.28

Woensdag
70.00— 57.00

56.00— 28.00
18.00— 11.00 
10.00
6.50—  5.40

15.00— 14.00
12.00—  9.00 
10.50
0.90
1.20—  0.90

26.00— 10.50
19.00—  8.10

35.00— 22.00
13.00—  9.00 
2.60—  1.00 
6.50—  5.50

54.00— 32.00
16.00— 13.50
16.00—  7.20 
7.10—  3.50

20.00— 12.00 
15.50— 11.00
14.00—  9.50
11.00—  7.60
9.20—  7.60 
1.25—  0.84
1.20—  0.90

17.00— 10.50
18.00—  7.20

7.30—  3.40

9.20—  8.70

34.00— 14.00

12.00— 10.50

10.00—  7.50 

8.70—  6.60

8.50

13.50—  6.50 14.00— 10.00

9.00—  8.30 9.60—  8.00

per kg. 
per 50 kg.

»
»
»
»
s>

per 50 kg.
»
»
»
»
»
»
»

p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

»
»
»
>
»
»
»

per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

»
»

per kg.
»

per 50 kg.
»
»
»
»
»
»
>

per stuk 
p. 125 kg.

>

Alles in gulden aangeduid. Em gulden ls ongeveer 16 fr.



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

Oostendsch Nieuws
LIJK OPGEHAALD

M aandag  werd het lijk  van een Finsch  
m atroos opgehaald ; het betreft zekeren 
Hendrik Arm as Suikki, stoker van het 
vrachtschip « Balm ung »  die op 5 No
vember 11. verdween. Het lijk  werd naar 
het doodenhuis overgebracht.

BOTSING
Aan  het Zeestation had  een botsing 

plaats tusschen de taxi van Jeroom D... ,Jeden van den beheerraari “die 
en den fietser Eduard V... Lichte Stoffe- e e van aen Deneerraaa> dle 
lijke schade.

KLACHTEN
—  K lach t werd ingediend door Coelen 

bier Louis ten laste der echtelingen D . ..,1 gericnt om ze, n aa r het schijnt, langs

MIJNHEER ELLEBOUDT EN DE VIS
SCHERSKAS

Dat M ijnheer Elleboudt zeer veel bezig 
is met de benoemingen in de Visschers- 
kas, hebben we in zijn b laad je  kunnen  
vaststellen.

M aar w aar hij een absoluut gemis aan  
politieke eerlijkheid toont tegenover de

allen
steeds in alle onpartijdigheid handelen, 
is daar w aar hij m isbruik m aakt van  
private brieven aan gem eenteraadsleden

uit het Hotel Maritim e, wegens monde
linge beleedigingen.

—  Henri V an  Billem ont diende klacht 
in tegen M arcel V an  E..., hoofdens diefte 
eener som van negen frank die uit zijn 
vestzak in een herberg zou gerobberc  
zijn.

—  W illem  Gunst legde een klacht ne-

den weg van zijn boezemvriend, den 
stadssecretaris, te bem achtigen en ze in 
zijn vuilbak te publiceeren, daarm ee be- 
oogende den secretaris van de Visschers- 
kas te treffen, m aar in werkelijkheid  
daarm ee een bewijs leverende van  ge- 

4 wone unfaire mentaliteit tegenover deder ten laste der echtelingen S..., h oo f-;  
dens slagen en verwondingen. De feiten J e Personen welke in deze zaak be- 
gebeurden tusschen eigenaar en huurder ̂  trokken zijn. 
in de Leffingestraat, 283.

—  Ten slotte heeft Om er Verlinde een 
klacht ingediend ten laste van  onbeken
den, wegens aftroggelarij.

VERDIENDE ONDERSCHEIDING
M aandag  werd de heer Dominique Le- 

fèbvre, linotypist bij de drukkerij «  Echo 
d ’Ostende », door zijn collega’s en zijn 
patroon gevierd, ter gelegenheid van  
zijn benoeming tot ridder in de Leopold 
I I  orde.

Deze onderscheiding werd hem  ver
leend voor de vele schitterende w apen
feiten door hem in den vorigen oorlog ge
presteerd.

M. Raick hield er aan zelf het juweel 
te schenken en vergastte zijn werklieden  
op een bruisschaard en cigaren, aldus 
het patronaat en de werklieden verzoe
nend.

HOE DE OORLOG 
GELOST WORDEN

ZOU KUNNEN OP-

W eet gij, w aarde lezers, dat er een 
middel bestaat om den oorlog kort te 
doen eindigen?... N een? ... Wel, v raag  
het dan m aar aan de wakkere supporters 
van Ostend Sw im m ing Club, die zullen u 
wel antwoorden : «  W el ja, moest Hitler 
lid zijn van onze vereeniging, dan zou 
hij op Kerstavond op ons feestje, dat w i j1 
geven in ons lokaal, Hotel de Venise, 99, !
K apellestraat, tegenwoordig zijn ! »  :

Ongelukkig is die heer nog geen lid wet van 3 Augustus 1919 - 21 Juli 1924, 
van de supporters, doch wie weet, indien  ̂ en in hun aanvraag  naam , adres en ge- 
ooit deze regelen hem onder de oos'-n ' aoortedatum opgeven, 

moesten vallen, komt hij niet tot inkeer TR0EPENVERPLAATSïNGEN
In  het begin van deze week hebben ; 

enkele bataljons van de troepen die hier ' 
gelegerd waren, onze stad verlaten. Deze 1 
jongens hebben gedurende een paar  
m aanden van de kioeke zeelucht genoten  
en zuilen vervangen worden door andere

GEWESTELIJKE TUINBOUWSCHOOL
Sted. Vakschool, Koninginnelaan. -—  

Op Zondag 3 December, om 9 u. Lesge
ver : Hr. E. Verhuist, Bloementeelt. On
derwerp : De Teelt van Begonia en G lo 
xin ia ; de Teelt van Hortensia en A m a
ryllis. Het onderwijs is kosteloos.

TE BEGEVEN PLAATSEN

Het College van Burgem eester en 
Schepenen der Stad Oostende brengt 
ter kennis der belanghebbenden dat 
vier p laatsen van voorloopig werkm an  
bij den Verbrandingsdienst te begeven 
zijn.

Voorw aarden :
1) Belg zijn en van onberispelijk ge

d rag ; 2) ten minste 21 ja a r  en ten hoog
ste 35 ja a r  (oudstrijders 45 ja a r ) oud 
zijn in den loop van het ja a r  1939 ; 3) 
zijn actieven dienst bij het leger vol
bracht hebben, ofwel : a ) bepaald  vrij
gesteld zijn ; b ) houder zijn  van een on
bepaald uitstel ; c) ontslaging of ont
heffing van den actieven dienst in vre
destijd bekomen hebben.

Loon : 11.748 fr. per ja a r  (index 700).
Aanvragen  te sturen aan  het College 

van Burgem eester en Schepenen ten laat
ste op 15 Decem ber 1939.

De candidaten moeten vermelden of 
ze het voordeel kunnen genieten van de

VISSCHERS, GOED N IEU W S

De beste zeelaarzen Dunlop Latçx, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.

Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 

oliegoed enz. aan de laagste prijzen.

EEN ENKEL ADRES :

Jules VERPOUCKE
29, L i.ndraaiersstraat, 29 
H aze g ra s  —  OOSTENDE

en besluit hij niet even n aa r Oostende 
te komen om zich met de Supporters te 
amuseeren !

W an t leute en plezier zullen er ge
m aakt worden op Zondag 24 December, __ ____ ___
in de Venise ! W ie het niet gelooven wil, ' soldaten uit het land  
dan kome hij even kijken ; misschien  
geniet hij ook nog van het lekkere m aal 
dat Fred Jansen voor de Supporters van  
O.S.C. bereiden zal ! Een Kerstboom  zal 
er ook staan, en het eetm aal zal afge-

in de Cercle Cœcilia

Zondagnam iddag greep in het gezellig 
iokaal van de Cercle Cœcilia een groot 

wisseld worden met dansen, attracties * intiem feest plaats, w aaraan  een 200-tal
I personen deelnamen, ter gelegenheid van  
de viering van drie leden die sedert 60 
•jaar onafgebroken lid zijn  van de Cercle.

De jubilarissen waren : de voorzitter, 
Schepen Van  Glabbeke, oud-secretaris 
Leon Brouwet en Charles Limbor, die aan  
de eeretafel hadden plaats genomen, om
ringd door hun echtgenooten.

Rond 1 uur begon het democratisch 
banket, w aarvan  de samenstelling zoo ge
varieerd en zoo sm akelijk m ogelijk was.

De h. Achiel Zanders met zijn orkest 
was ook van de partij en verlevendigde, 
tot eenieders genoegen, het feestm aal 
met zijn mooie meeslepende muziek.

N a  het hors-d ’œuvre deed secretaris 
G illet voorlezing van de telegram m en  
van gelukwenschen aan de jubilarissen  
en de verpntschuldigingen van de afwezi
ge leden. D aarna  stelde hij een heildronk  
m  op den Koning en de Koninklijke F a 
milie .en herinnerde tevens aan de ge- 
xnobiliseerde leden van de Cercle die ons 
vaderland verdedigen en de Fransche le 
den die ergens in F rankrijk  strijden voor 
het ideaal van vrede en gerechtigheid.

Nadien zong Mevr. Rose enkele liede
ren van Massenet : «  Amoureuse »  en 
«  Elégie »  en het bekende «  Il ne fau t pas 
briser un rêve... »  waarm ee zij een groot 
en verdiend succes behaalde voor haar  
mooie stem, dictie en gebarenspel.

De eerste groote tafelrede werd door 
Secretaris G illet uitgesproken om de ju 
bilarissen te feliciteeren.

Deze spiritueele rede kende een 
ongemeen succes, w aarna  bloemen aan  
de jubilarissen werden overhandigd on
der het spelen van het Cecilialied.

De h. Burgem eester M oreaux nam  
daarna het woord om zijn dank uit te 
spreken aan den h. Van  G labbeke uit 
naam  van  het Schepencollege. Hij schet
ste in het kort, op een luimige manier, 
de groote en krachtige werkzaam heid  
van den gevierde als Schepen van  O nder

en een reuzentombola !
W aarom  zoudt gij er ook niet aan  

deelnemen, beste lezers ? M isschien is 
het een gelegenheid voor het bestuur om  
U  lid  te maken, als gij eerst m aar eens 
duchtig zult geproefd hebben van de 
Stella ’s en dergelijke. De prijzen voor 
deelname aan  het feest zijn  vastgesteld  
als volgt : leden, 5 fr. ; niet-leden : 10 fr.

Dus, w ilt gij kans loopen ook eens 
Hitler te zien, dan zouden wij aanraden  
U  te laten inschrijven in het Hotel de 
Venise, 99, K apellestraat of bij de leden  
van het bestuur.

Iedereen is welkom !
Elk zegge het voort !

ALARMISME

W anneer Fonten iets verneemt, hetzij 
een hondje overreden is, hetzij iem and  
op sterven ligt, dan zet hij dat gauw  
in zijn  blad, hetgeen aldus meer op een 
vuilblik begin te gelijken dan op iets 
anders.

N u  meende hij in den laatsten gemeen
teraad  een oppergaai a f te schieten door
dat de gem eenteontvanger hem  toever
trouwd had  dat hij den toestand zeer 
somber inzag en niet w ist vanw aar of 
hoe de aanstaande betalingen te veref
fenen. Nu  had  Fonten het gevonden.

In  den gem eenteraad kwam  hij met 
het groot nieuws voor den dag, in de 
hoop aldus te kunnen bewijzen dat, in
dien h ij het Stadsbestuur in handen  
had, er nog millioenen in de kas zouden

«  HET ZAL WEL GAAN »
Het St. N iklaasfeest dat de Visschers- 

gilde a.s. Zondag organiseert voor de 
visscherskinderen, begint; om 16 uur 

tipt.
Program m a : 1) Intrede van St. N i

klaas en Nicodemus ; 2) Toespraak en 
uitdeeling van cadeautjes ; 3) Goûter ; 
4) Om  te eindigen, een paar amusante 
kinderfilmen.

A lleen visscherskinderen onder de 14 
ja a r  komen in aanm erking, mits zij 
zich vóór Donderdagavond laten inschrij
ven in het lokaal der gilde, P. Pypestr., 
1.

RIJWIEL GEVONDEN
Op den Torhoutsteenweg werd een 

rijw iel dragende num m erplaat 212.733, 
gevonden.

SNIP EN SNAP EN HET GEZELSCHAP 
VAN RADIO-HILVERSUM (A.V.R.O.) TE 
OOSTENDE

Het kunstgezelschap « Prism e »  dat 
het alleenrecht bezit voor de Snip- en 
Snapvertooningen in W est-V laanderen, 
richt op Donderdag 21 Decem ber a.s., in 
den Stadsschouwburg van Oostende, een 
vertooning in met de twee Nederland
sche radiovedetten en het gezelschap van  
Radio-H ilversum  (A .V .R .O .). Op het pro
gram m a : René Sleewijck’s jongste re
vue.

Er wordt er op attent gem aakt 
dat geen enkel ander gezelschap 
op welken datum  ook, met de w are Snip 
en Snap alhier kan, m ag en zal optre-

SLAGEN
Vandenbroucke Elisa, die een herberg  

uitbaat in de W ittenonnenstraat, heeft 
klacht ingediend tegen h aa r huurder, 
Achiel D..., voor slagen en verwondingen.

CABARET
’s Avonds, optreden van de Hostyn  

Boy’s in de Visschersgilde, P. Pypestraat, 
1. A anvang om 19.30 uur.

VOOR ONZE ZIEKE EN GEKWETSTE 
SOLDATEN

Het W erk « Door Versnapering L iefda
dig »  (gesticht met de toelating van den 
m inister van Landsverdediging), dat 
zich als plicht heeft gesteld, aan de zie
ke en gekwetste m ilitairen in behande
ling in de m ilitaire hospitalen van Bel
gië, versnapering te verschaffen zooals 
fruit, lekkernij, biscuits, chocolade, spe
culatie, enz., cigaren, cigaretten, tabak, 
speelkaarten, allerlei spelen, enz., te 
verschaffen en ten einde zijn edelmoedig 
werk uit te voeren, doet beroep op de 
vrijgevigheid van het publiek.

De giften in natura  worden ontvan
gen iederen D insdag en V rijdag, tus
schen 10 uur en m iddag, in de m ilitaire 
hospitalen van Antwerpen, Bergen, Be- 
verloo, Brugge, Brussel, Doornik, Gent, 
Leuven, Luik, Nam en en Oostende, door 
de Dam es-Ziekenverpleegsters, leden der 
Verbroedering van den Gezondheids
dienst van het Leger 1914-1918, die het 
uitvoerend Comité van het W erk vormen.

De giften in geld moeten gestort wor
den op p.ch.r. nr. 2963.74 van « Door Ver
snapering L iefdad ig »  te Brussel III.

Secretaris van het W erk : Dequinze, E. 
Verboeckhovenplein, 7 te Brussel III.

De Vermissing te Oostende 
van Arthur Labaere

Onderzoeksrechter Van  Rolleghem  te 
Brugge werd op de hoogte gebracht van  
de spoorlooze verdw ijning van A rthur  
Labaere, echtgenoot van Julie Deketelae- 
re, geboren op 14 Januari 1886. De m an  
baatte een winkel uit, gelegen in de 
Stuiversstraat, op den hoek van  
Torhoutsteenweg, en werd voor

Nog in den Gemeenteraad

GEHEIME ZITTING
Verleden week waren onze mededee- 

Inigen onvolledig. We geven h ie rna  dan  

ook de volledige weergave der geheime 

zitting , zooals deze zidh voordeed.

- -  Het Schepencollege wordt gem ach
tigd in rechte te gaan  tegen een abon
nent van den gas- en electriciteitsdienst, 
die... vergeten heeft zijn rekening te be 
talen. Het is een zomerklant, die een 
appartem ent op den zeedijk bewoonde.

- -  De afdeelingschef M. Frans V an - 
wynsberghe en de hoofdtoeziener, M. A l
fons Huwel worden gem achtigd op rust- 
geld te gaan, daar zij de ouderdomsgrens 
bereikt hebben.

— De stadswerkm an K arei Boffel 
wordt voor dezelfde reden op pensioen 
gesteld.

- - D e  bestuurscommissie van de Stede- 
lijke Visschersschool zal bestaan uit : 
een afgevaardigde van den Staat, een 
afgevaardigde van de Provincie ; drie 

den i leden van den Oostendschen Gem eente- 
het I raad, een lid van de drie partijen  : M

laatst gezien op 19 Novem ber in gezel- ! Odilon Verlinde voor de liberalen, M. G  
schap van een onbekenden man. I c laeys voor de katholieken en M. Dekey-

De heer Labaere w as Dinsdagochtend , ser voor de socialisten ; en uit drie be-
nog steeds niet teruggevonden.

De m an die in de beste verstandhou
ding leefde met vrouw en kinderen, leed 
den laatsten tijd  aan  zenuwinzinkingen.

VRUCHTELOOZE OPZOEKINGEN

De politie doêt opzoekingen n aa r den 
vermiste.

De verdwenene m at 1,85 m„ droeg het 
laatst een bruine klak, een zwarte over
jas en blauwen sjerp, doch w as niet 
voorzien van boord of das.

In  geval eenige inlichtingen kunnen  
verstrekt worden, m ag m en zich recht
streeks in verbinding stellen met onder
zoeksrechter Van  Rolleghem.

De vermiste w as drager eener som  
van ongeveer 500 frank.

Labaere is vader van  v ijf kinderen. 
Hij heeft geruim en tijd  als smid verble
ven te Torhout, van welke gemeente de 
vrouw afkom stig is. Hun huis verkoch
ten zij om n aa r Oostende te gaan  wo
nen. Sedert Juli waren zij in hun huidige 
woning gevestigd. Den dag vóór zijn ver
dw ijn ing had  hij bericht gekregen, dat 
hij tijdelijk  in dienst kon komen van de 
stad als smid. H ij leefde steeds zeer rus
tig. Den dag vóór zijn verm issing is hij 
een glas gaan  drinken in de buurt. Hij 
werd in den loop van den avond op kor
ten afstand  zijner woning gezien door 
çen zijner dochters. H ij w as in het ge
zelschap van een onbekenden man, die 
een pet droeg en geen overjas had. Op  
de vraag, tot h aa r vader gericht, w aar  
hij heen ging, antwoordde de onbeken
de : «  Ik  ga  uw  vader trakteeren ». De 
vader zei op zijn beurt aan moeder te 
zeggen dat hij gauw  zou terug zijn. M aar  
hij is niet teruggekeerd en uit een on
derzoek is gebleken dat Labaere geen 
enkele herberg had  bezocht.

E r werden peilingen uitgevoerd in ver
schillende grachten en slooten in de om
geving, w aar Labaere het laatst werd  
gezien, doch zonder uitslag.

Vóór enkele dagen werd er een lijk  
uit de haven opgevischt, dat men eerst 
als dat van den vermiste aanzag. Nadien  
bleek het echter een Finsche m atroos te 
zijn dien men tusschen zijn schip en den 
kaaim uur had zien vallen.

De zaak heeft een zeer geheimzinnig 
karakter.

voegdheden : hh. Henri Lam bregt, B lon 
dé en J. Bauwens.

— In  vervanging van den h. advokaat 
Dupont, overleden, zullen aan de goed
keuring van de Regeering voorgesteld 
worden als kandidaten voor het lidm aat
schap van het bestuurscollege der R ijks
m iddelbare meisjesschool : M. Emiel 
Smissaert, als eersten kandidaat, en M. 
Alfons Vervaeke, als tweeden kandidaat.

De aanstelling van de volgende w aa r
nemende leerkrachten wordt bekrach
tigd : Hubert M .-J. ; Steenacker Esthel ; 
V an  Eislande J. ; V an  Biervliet-Dum on  
H. ; De Groote-Leleu S. ; Z ij vervangen  
respectievelijk de volgende opgeroepen  
leerkrachten : Steen Frans ; Lecluyse 
Pierre ; N o lf André ; Boels Fernand ; 
Cornelis Gust.

— De bedrijfsraad  van het stadsperso
neel zal bestaan uit de volgende leden :

I. -  A fdeeling bedienden :
A. -  D iensthoofd : Federatie : M. R. P i 

laeis als werkend lid en M. A. Vandecas- 
teele, als p laatsvervangend lid. B. B e 

dienden : L iberalen : M. Ch. Ackein, w er
kend lid ; M. K. Missiaen, p laatsvervan
ger ; Federatie : M. Focke E., werkend  
lid; M. A. V an  W alleghem , plaatsvervan
ger ; socialisten : M. L. Van  Borsel, w er
kend lid ; M. Ch. Van  Gheluwe, p laats
vervanger. De katholieke afgevaardigde  
moet nog aangeduid worden.

II. -  A fdeeling werklieden :
A. Diensthoofd : Fèderatie : M. Jonck

heere, als werkend lid en M. Meulemees- 
ter, als p laatsvervanger ; B. Werklieden: 
Liberalen : M. Julien Branders, werkend  
lid ; M. Prosper Serneels, als plaatsver
vanger ; Katholieken : M. Eduard Bout 
try, werkend lid ; M. August Daenekindt, 
als p laatsvervanger ; Federatie : M. O. 
Depoorter, werkend lid ; M. Louis V er- 
kouillie, als p laatsvervanger ; Socialis
ten : M. G ustaaf Poppe, werkend lid ; M. 
Frans Decerf, als plaatsvervanger.

Als afgevaardigden van den Gem een
teraad : hh. Goetghebeur, Peurquaet en 
Vollemaere.

De Vereffening van 

“La Belgique 

Prévoyante,,

EEN MEDEDEELING VAN HET 
KOLLEGE VAN VEREFFENAARS

Het kollege van vereffenaars van « La  
Belgique Prévoyante »  deelt mede :

«  Het kollege van vereffenaars van  
«  L a  Belgique Prévoyante »  zal van  
ambtswege, te gepasten tijde, alle mede- 
deelingen doen die elk van de schulde
naars kunnen aanbelangen.

»  De rechten van de spaarders en de 
wijze van vereffening werden bepaald  
bij het Koninklijk  Besluit van 14 No
vember, bekendgem aakt in het Belgisch  
Staatsblad  van 19 November. Het kolle
ge van vereffenaars, wien desbetreffen
de briefwisseling moet toegezonden wor
den, heeft zijn  zetel, nr. 123, Steenweg 
op Elsene, te B ru sse l».

De II t. §i. van osis Stadspersoneel

Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J

Pierre Huysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH

Heiststraat, 305
Telef.

Zeebrugge
44003

zitten. Onze lezers weten hoe hij eens W1JS en herinnerde aan enkele van  zijn  
, , „  , . .. . , verwezenlijkingen) : de Huishoudschool,
het Palace heeft doen aankoopen voor -
tw aa lf schamele millioentjes, en de ge
m eenteraadsleden weten ook hoe de ou
de Schepen de zaak van den Opex zoo
danig verbrod heeft dat zijn opvolger, 
niettegenstaande zijn goeden wil, er 
toch geen klaarte kan in krijgen en 
thans een proces dreigt dat aan  de Stad  
veel ongemakken zou kunnen bezorgen.

Schepen Edebau heeft daar im m ers in 
de laatste vergadering van den raad  iets 
van gezegd, dat ook zijn groote bezorgd
heid verraadt.

Nu  is het toch w at te veel cynisme om 
in  den raad  op anderen de schuld te 
leggen van hetgeen men zelf verbrod  
heeft.

Fonten weet genoeg dat, indien hij de 
Stad niet voor jaren  in de schuld had  
gestoken door den onbezonnen aankooj? 
van het Palace en het onverstandig be
leid der Opex-zaak, terw ijl hij ook nog 
altijd  uitgaven en teruggaven gestemd 
heeft, w anneer hij slechts daarm ee hoopt 
zekere sym pathieën te winnen, de Stad  
thans in veel m inder m oeilijkheden zou 
zitten, terw ijl trouwens de meeste moei
lijkheden van het oogenblik slechts te 
w ijten zijn aan den oorlogstoestand en 
onze stad, in vergelijking met andere 
even belangrijke gemeenten, niet hoeft 
achteruitgesteld te worden, w at h aa r fi- 
nancieelen toestand betreft.

de Pietersschool en de oprichting van de 
doteliersschool.

Tot slot van deze geestige rede 
venschte de h. Burgem eester Mevrouw  
Van G labbeke hartelijk geluk.

Volksvertegenwoordiger Adolf Van  
Glabbeke sprak daarna een gloedvolle 
i-ede uit op de door hem bekende m a
nier.

Deze weldoordachte rede kende een 
overweldigend en verdiend succes.

De heer Voorzitter Van  G labbeke dank 
te zichtbaar ontroerd de sprekers en al 
de aanwezigen voor hun zoovele blijken  
van genegenheid, in het bijzonder van  
riet inrichtend comité en den immer 
jeugdigen secretaris h. Gillet, w aarvan  
hij hoopt nog zoo lang te mogen leven 
om zijn viering te kunnen vieren. De 
aandoening werd te sterk en met een 
laatste hartelijke dankbetuiging, in 
naam  van de gevierden, besloot hij zijn 
rede.

Hiermee waren de spreekbeurten a fge 
loopen en werd onm iddellijk met het bal 
begonnen, w aar Ach. Zanders eenieder 
onweerstaanbaar naartoe leidde.

In  volle gezelligheid en intimiteit, 
svaarin gedurende een paar uur de in 
ternationale toestand vergeten werd, 
nam  dit feestje een einde.

Tot slot kunnen wij niet nalaten een 
hartelijk woord van dank te zeggen aan  
den h. Hauch ard voor den goeden afloop  
van het feest en den chef-kok Degroote 
en zijn helpers, voor de heerlijke spijzen 
die hij wist te bereiden. Aan  allen h a r
telijk dank en in het bijzonder voor de 
vriendelijkheid waarm ee de journalisten  
onthaald werden, iets w aaraan  wij een 
lange en goede herinnering zullen be
waren.

A .Gha-vje.

j In  de laatste zitting van den gemeen
teraad, werd den inhoud van een schrij
ven medegedeeld w aarin  van hoogerhand  
wordt aangedrongen, opdat de onder- 
standcommissie op hare beslissing zou 
terugkeeren, genomen in zitting van  20 
Decem ber 1937. Die beslissing betrof een 
aanvulling van wedde tot een bedrag van  
6,5 t.h. voor haar personeel —  secretaris 
en ontvanger —  als geldelijke teruggave 
van de 11 t.h. welke zij tengevolge eener 
verkeerde toepassing van een barem a- 
herziening in 1935 ten onrechte hadden  
verloren.

Op een zooveelste aandringen vanw e
ge dezen die een dergelijke briefw isse
ling kunnen voeren, zoogezegd in naam  
van ons gemeentebestuur en ditm aal ge - 
dagteekend 20 October 1939, werd op 9 
Novem ber geantwoord, dat de heer M i
nister van Volksgezondheid van oordeel 
is, dat met de beraadslaging van  20-12- 
37, de Commissie van Openbaren Onder
stand, de wedden terug opgevoerd heeft 
tot het index-cijfer, w aarop  zij zich be
vonden voor de herziening. (Nota der 
Red. —  Dit is in elk geval onjuist, want 
het nieuwe m axim um  loon bleef dien
tengevolge nog 2000 fr. beneden het m a
ximum van Februari 1935). De M inister 
verklaart zulks niet te kunnen aannemen  
en verzoekt de Onderstandscommissie 
haar beslissing van 20 December 1937 in 
te trekken».

Die beslissing werd door de Bestendige 
Deputatie goedgekeurd en aan het be • 
trokken bestuur medegedeeld, nadat (zoo 
zegt de b rie f), de heer M inister van  
Volksgezondheid door zijn schrijven van  
27-10-38 verklaard had zich bij deze be
slissing aan te sluiten.

Hebt g ’het verstaan, lezer ?
In  1938 keurt de minister van Volks

gezondheid de beslissing goed en in 1939 
keurt de minister van Volksgezondheid  
diezelfde beslissing af. M aar M. Merlot 
was intusschentijd vervangen geweest 
door den liberaal Marcel Henri Jaspar.

: lobben onze stadhuism annen nu zoo
lang  op die 11 t.h. zitten te broeden lijk  
de kiekens —  of hebben ze de «change
ment de décor» in Brussel moeten : f -  
wachten om den m an te vinden die be
reid was voor hen die rol te spelen ?

W e weten het niet en wie zal het ons 
zeggen ?

Deze die dit vuil politiek gedoe achter 
de schermen spelen ?

W e gelooven het niet !
De bestuurlijke baarden ?
W e wachten hen a f !
D at er van die mededeeling in den 

gem eenteraad door bepaalde politiekers 
van hun am bt aldaar uitgeoefend, m is
bruik werd gem aakt om groeten te doen 
overmaken en beschouwingen in ’t m id
den te brengen om persleden te tergen  
die niet spreken mochten, vinden we op 
zijn minst gezegd: kleingeestig.

En dat de Zeewacht er ook nog iets zou 
bijdoen was te begrijpen. Daarm ee b lijft  
die kerel in zijn rol.

W at de Commissie van Openbaren  
. ». d d ienaangaande ook beslisse 

s koud en onverschillig, omdat 
• • steeds orderscheid zullen weten te 

• ’v -rh en  zuiver administratieve 
aangelegenheden en politieke sm eerlap
perij. W e moeten intusschen besluiten,

. vau al dezen die in den gem een-  
' weren de belangen van den 

n en den bediende te verdedi- 
i is- zijn, die van die zaak  

iets afweten of zich de moeite doen om 
er iets van te begrijpen —  we'zeggen nog

niet de belangen van ons gem eenteper- 
neel verdedigen. Enfin, als ge m aar den 
..uun hebt, ’t is al veel. —  W erken is 

wel zalig, m aar zitpenningen opstrijken  
en intusschen niets doen, is heilig, zei ’t 
begijntje.

Om  te sluiten stellen we echter aan  
iie  phenixen een vraagske:

’t Is het volgende :
In  Februari 1935 werd het gem eente- 

personeel betaald te Brugge aan 92,5 t.h. 
zijner wedde. In  Oostende was dit 89 t.h. 
der wedde, en dit niettegenstaande onze 
nooggeleerde heeren van ’t stadhuis be
weren, dat ons personeel te dien tijde erg 
begunstigd werd tegenover het personeel 
van andere steden.

O f was Brugge in die steden misschien 
niet meegerekend ?

In  beide steden werden bij de herzie
ning in 1935 de op dit oogenblik uitbe
taalde wedden aanzien als zijnde het 
nieuw barem a 100 t.h. der herziening.

Brugge onderging dus een verm inde
ring van het basisbarem a van  7,5 t.h. 
Oostende een verm indering van  11 t.h. 
Ook het personeel onzer Commissie van  
Openbaren Onderstand onderging die 
vermindering. M aar achteraf bij beslis
sing der Commissie van  20-12-37 werd  
dien aftrok van 11 t.h. met 6,5 t.h. ver
m inderd en bleef er nog slechts een ver
schil in m in bij het oude barem a van  
4,5 t.h.

Brugge heeft intusschen zijn  vergis
sing ingezien en de fout hersteld. Dit 
jaa r  werd de bijpassing gedaan  in drie 
schijven van 2,5 t.h. De Bestendige D e
putatie keurde dit goed (zooals ze dit 
vroeger gedaan had  met de hier nu ge
wraakte beslissing van  de Commissie van  
Openbaren Onderstand. De heer G ou 
verneur schorste deze beslissing en open
de dus een nieuw term ijn van 40 dagen  
om den M inister gelegenheid te geven, 
deze te verbreken en zoo onrechtstreeks 
een theoretische doch principieele op
lossing te geven aan de betwistte 11 t.h. 
der stad Oostende (en  diensvolgens ook 
de Commissie van  Openbaren Onderstand  
te beoordeelen in haa r vroeger genomen 
beslissing van wederaanpassing met 6,5 
t.h.). M aar, o wee, buiten alle verwach
ting voor onze zeer gedistingeerde hee- 
en, de M inister bekrachtigde die be

slissing en Brugge bekomt nu 100 t.h. van 
d jn  oud barem a —  de vroeger begane 
i'out is hersteld —  Oostende daarentegen  
Ls koppig, weigert de bijpassing der 11 
c.h. en werkt en wroet intusschen om den 
Minister te bewegen de 6,5 t.h. toegekend 
aan de heeren secretaris en ontvanger 
der Commissie van Openbaren Onder
stand terug a f te nemen.

De Minister, in tegenstrijd met zijn 
beslissing, genomen dezen Zom er (dus 
in 1939) voor Brugge, gaa t er eindelijk 
op in? en zond bovenvermeld schrijven 
aan de Commissie.

Van  w aar en w aarom  dit verschil ?
Is ons personeel misschien van een 

m inderwaardige soort of w at ?
Staan we hier voor een administratieve 

vergissing of voor een politieke smeer
lapperij ?

In  elk geval een dubbelzinnige, meer 
nog, een tegenovergestelde houding en 
zienswijze in twee gelijkluidende geval
len, w aarin  een woordje uitleg over de 
ware toedracht der zaak zich opdringt. 

W e wachten op dien uitleg 
M aar niet rond den pot draaien, hé !
W ie zal er zich daarm ee gelasten ?

P. Vandenberghe.

*
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A  l a  Ville d e  L o n d re s
Kapellestraat, OOSTENDE 
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üosiendsch Nâeuws
ZONDAGAPOTHEEK DIENST

Zondag 3 December 1939 : Dienstdoen
de gansch den dag : Apotheek W illaert, 
Nieuwpoortsteenweg, 74. Dienstdoende tot 
12.30 uur : Apotheken Caenen, W ittenon  
nenstraat, 59 en Delang (O pex ).

AANGEREDEN
Op de Kapellebrug werd de voetganger 

August Desmet aangereden door den 
wielrenner Germ ain  Lobeau en licht ge
wond.

K.V.G.O.-N IEUWSJES
Op 11 Novem ber traden we met onze 

Revue op te Diksmuide voor de leden van  
den N.S.B. W e oogstten er een enorm  
succes, inzonder met de balletnummers, 
die telkens gebisseerd werden, en het 
liedje «  W at jam m er ! »  w aarvan  het re 
frein zeven m aal moest gezongen w or
den.

Op 12 Novem ber traden we in den Kon. 
Schouwburg op met de klucht «  Trouwen  
of betalen ». O f de menschen gelachen  
hebben, moet U  m aar eens aan den toe
schouwer vragen ! Ingevolge het zeer 
groot succes dat we met deze klucht be
komen hebben, heeft het bestuur beslo
ten a f te w ijken van zijn  vooropgesteld 
program m a en op 14 Januari als tweede 
vertooning op te treden met een nieuw  
blijspel in 3 bedrijven, nl. «  Ketty liegt 
nooit », of : Hoe een kind er twee wordt, 
en die tweeling een drieling ...

W oensdag 15 Novem ber had in den 
schoot van de Tooneelafdeeling van  het 
K.V.G.O. een intiem gebeuren plaats, nl. 
het huldigen van den voorzitter en lei
der, den h. A lfons Ameel, ter gelegen
heid zijner benoeming als politiecommis
saris in onze stad.

VLIEGTUIG BOVEN ONZE STAD
Dinsdagm orgen is een vliegtuig op 

zeer groote hoogte boven onze stad ge
vlogen. Menige persoon stak de neus in 
de lucht om er het fijne van te kennen. 
Het was een Duitsch vliegtuig.

«THEATRES ET CONFERENCES»
Het degelijke Franschtalige tijdschrift 

dat zich uitsluitend w ijd t aan  het Oos- 
tendsch theaterleven en dat tevens het 
officieel orgaan  is van  de «  Amitiés F ran 
çaises », is reeds aan  zijn  derde nummer. 
De bijdragen worden belangrijker en een 
rijke keuze van duidelijke fotos verleven
digen de tekst. Secretaris Séverin ver
dient hiervoor een pluim pje en de heer 
Beeken voor groote medewerking.

KELDERS ONDER WATER
Onze pompiers hadden in de laatste 

dagen de handen vol om de talrijke kel
ders die onder w ater waren  geloopen, 
door de overvloedige regens, leeg te 
pompen.

Heel wat schade werd alzoo aange
richt, dat aanzienlijker is dan vorige j a 
ren, w ant dan hadden de menschen niet 
zulke groote voorraden eetwaren opge
legd.

KREDIETOPENING VAN 2 MILLIOEN
W oensdag heeft de Schepen van F i

nanciën, de heer Vroome, een bezoek aan  
het Gemeentekrediet te Brussel gebracht. 
Deze bankinstelling heeft aan de Stad  
Oostende een kredietopening toegestaan, 
tot het einde 1939, voor een bedrag van  
2 millioen frank.

Is dit geen k laar en duidelijk bewijs, 
dät het krediet van onze Stad onaange
tast is ?

B o u w g r o n d  le k o o p
GELEGEN TE O O S !E N D E  W EST, FRERE ORBANSTRAAT

EN W IJK  ST. JA N

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voordeelige piijzen
TE BEVRAGEN :

Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
V ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
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VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling

O d i l o n  V e r l i n d e
ten huize • •

Tel. 71532 Privé 71159

SINT NIKLAAS
Een gezegende dag voor kinderen die 

woordenboeken of vulpennen krijgen, 
voortkomende van den « Internationalen  
Boekhandel », Ad. Buylstraat, 33 ; K a 
pellestraat, 65 ; Th. V an  Loostraat, 26, 
Opex.

ONRUSTWEKKENDE VERDWijNIMU
Sedert Zondagavond is de genaam de  

Arthur Labaere, 53 ja a r  oud, sp o o rlo s  
uit zijn huis in de Stuiversstraat, 
verdwenen. H ij werd voor het; laatst op
gemerkt door zijn dochter M.uleleine, 
tusschen 8.30 en 8.45 uur. Ilij ging de 
richting op van het kerk.i )f der Stii:vers- 
straat.

EERVOLLE ONDERSCHEIDINGEN
Zijn  benoemd tot :
Ridder in de Leopoldsorde : Vanden  

Bussche Juul, lid van de Bestendige D e
putatie van W est-V laanderen.

Ridder in de Kroonorde : Van  W yns- 
berghe Frans, diensthoofd bij het Stads
bestuur Oostende.

Ridder in de Orde van Leopold I I  : De 
Witte Karei, bureelhoofd bij het Gem een
tebestuur Oostende.

De Gouden Palm en der Kroonorde : 
Moerman Karei, bijzonder opziener, Oos
tende.

De Zilveren Medaille der Kroonorde : 
Lams Edward, gepensionneerde, B lan 
kenberge.

KINDJE VERBRAND
Zondagm orgen werd het tweejarig  

dochtertje Nelly der echtelingen De K r i j-  ! 
ger, wonende Goedheidstraat, 3, door een 
ketel kokend w ater verbrand. Met vree- ; 
selijke brandwonden bedekt, stierf het 
ongelukkig meisje in het burgerlijk  gast
huis, w aar m en het overgebracht had.

DE KONING IN ONZE STAD
M aandagm iddag is Koning Leopold ■ 

naar onze stad geweest, w aar hij de M a -  
hieukazerne bezocht heeft. N iem and was 
hiervan op de hoogte en de bevolking 
heeft niets vernomen.

De andere m ilitaire stellingen in den 
omtrek gelegen, werden ook vereerd met 
een bezoek.

BIJ ONZE CONFRATERS
De tijdsom standigheden hebben ver- , 

schillende van onze Franschtalige con- 1 
fraters belet nog verder te verschijnen. 
Dit is o.m. het geval met «  L a  Dépêche 
d’Ostende » ; de abonnés krijgen thans 
« La Flandre L ibérale »  met een Oostend
sche rubriek. Van  de «  Echo d ’Ostende » 
hoort men niets meer.

WATER DIENST 
BELANGRIJK BERICHT

Bij het naderen van den W inter wordt 
er de abonnenten aangeraden volgende 
voorzorgsmaatregelen te nem en :

1) De waterm eter en de buizen welke 
aan het bevriezen blootgesteld zijn, met 
stroo en verpakking te bedekken, of be
ter nog ze te om ringen met houten be
kleedsel, opgevuld met hooi, zaagm eel of 
doode bladeren ;

2) Gedurende de vriesperiode, iederen 
avond, nadat alle verbruik van water 
heeft opgehouden, de veiligheidskraan, ' 
vóór den meter geplaatst, af te sluiten, 
en de buizen der binneninstellingen te 
ledigen door het openzetten van  een of 
meer dienstkranen ;

3) Zich er van overtuigen dat bedoelde 
stopkraan wel degelijk afsluit ; zoo zulks 
niet het geval mocht zijn, is het noodig 
den W aterdienst (Stadhuis, K am er 98) 
er bijtijds van ie verwittigen, ten einde 
de defecte kraan te is.;en herstellen.

Ingevolge het bastaarde« reglement, • 
vallen dergelijke kosten ten laste van  
aen abonnent.

M AURICE  CHEVALIER
Verleden week greep de voorstelling 

plaats van de jongste film  van den groo
ten Franschen kunstenaar M aurice Che
valier, onder den titel van « Pièges ».

Deze film, een der beste van de laat
ste Fransche producties, gaf ons voor de 
eerste m aal een ernstige en dramatische 
Chevalier. Hoe het m ogelijk is, dat zoo’n 
komiek zich zoo dram atisch kan aanstel
len, dat kan alleen een artist als M aurice  
Chevalier.

ST. NIKLAAS
De personen welke begeeren op Zon 

dag 3 of D insdag 5 December, St. N i
klaas aan huis te ontvangen, kunnen  
zich wenden bij den Kon. Liefdadigheids- 
kring « De Lustige Zigom ars », lokaal 
café «  Prins Boudewijn », St. Sebastiaan- 
straat, 22 of bij den h. Van W etter G us
taaf, Romestraat, 26.

D i  «  M ASTIFF  »
De Engelsche oorlogsbodem «M astiff», 

die in de Zom erm aanden een goede be- 
Kehde w as in onze Oostendsche haven  
(de menschen noemden hem de « m as
t ie k »),  is verleden week op een m ijn  ge
loopen en gezonken.

BER ICH T VAN AANBESTEDING
M aandag, l ln  Decem ber 1939, te 10 u., 

in de bureelen van de Rijksmarineschool, 
de Smet de Naeyerlaan te Oostende, leve
ring te Oostende, der levensmiddelen  
noodig, tijdens het eerste h a lfja a r  1940, 
voor de Rijksm arineschool te Oostende.

Beroep op de m ededinging kosteloos, 
Nederlandsche tekst.

Inlichtingen : Rijksmarineschool, de 
Smet de Naeyerlaan, Oostende, en K a n 
toor den Aanbestedingen, Loxum straat, 
Brussel.

KONINKLIJKE SCHOUWBURG
De derde vertooning van het beroemde 

« Théâtre du Pare » wordt op W oensdag  
8 Decem ber gegeven met het gekend suc
ces : «  Peg de mon Cœ ur », met de bui
tengewone vertolking van  Berthe C h ar
mai, Elm a Soiron, Christiane Heuzeau, 
Fernand Morennes, Pau l Varlet. De be
koorlijke Peg in de beroemde M artha  
Dugard, die in «  M iss B a  >; een triom f be
leefde.

Dank zij het gehalte der spelers en 
het hum or die dit stuk doorspekt, wordt 
de triom f verzekerd en loopt de schouw
burg op 6 December stampvol.

De verhuring is open in den K onink
lijken Schouwburg, alle dagen van 10 tot 
12 en van 15 tot 17 uur.

MOBIL ISATIEREVUE

Al wie regelm atig de vertooningen der 
vroolijke tooneelwerken van Henri Van  
Daele volgt, is gevrijw aard  tegen zenuw
zwakte of neurasthenie. A l onze dagb la 
den, zonder onderscheid van denkwijze, 
noemen Henri Van  Daele : de blijde le 
venswekker der Vlaanderen, onze groot
ste dokter tegen moedeloosheid of zw art
galligheid in den naren tijd dien w ij be
leven.

Op Donderdag 14 Decem ber 1939, om  
8 uur, opvoering van Henri Van  Daele’s 
mobilisatierevue 1939 : «  Ne Soldaat zon
der Loetse, es ’n  soepe zonder zijt », vroo
lijke mobilisatierevue in 3 bedrijven en 
7 tafereelen door H. Van  Daele. Muziek  
van G ustaaf Verleysen, A lbert Lepage en 
Henri Van  Daele’s oud-Gentsch liederen  
repertorium. Jazz-orkest onder leiding  
van R ichard Lepage, de Vlaam sche jazz- 
koning. Prijzen der plaatsen : 5, 6, 12, 15 
en 20 fr. Plaatsbespreking van heden af 
bij den schouwburgbewaarder, h. De 
Busschere, Christinastraat, Oostende, a l
le dagen van 10 tot 12 en van 15 tot 17 u.

HUWELIJK
Dinsdagm orgen werd op het stadhuis, 

door den heer Burgem eester Moreaux, 
het huwelijk ingezegend van M eju ffer  
Elza Vandenberghe met den heer Julien 
Brusseel.

W ij bieden aan het jonge paar onze 
oprechte en hartelijke gelukwenschen  
aan.

SINT NIKLAAS
Ouders, weest verstandig, koopt voor 

uw  kinderen een flink woordenboek of 
een schoone vulpen. D it zijn  ten minste 
nuttige geschenken, en vergeet niet dat 
de grootste keus te vinden is bij M. De
vriendt, Ad. Buylstraat, 33, Kapellestr., 
65 ; Th. V an  Loostraat, 26, Opex.

BIJ DE HOOGESCHOOLSTUDF.NTEN
N aar we vernemen, zullen onze Oos

tendsche Hoogeschoolstudenten te Gent  
een « Thé Dansant »  inrichten op Zondag  
17 December a.s., van 15 tot 20 uur, in 
de zaal Scala (1ste verdiep), V an  Ise 
ghem laan. W ij tw ijfelen  Zer niet aan, 
dat de Oostendsche jeugd talrijk  zal op
treden en dat het succes der vorige fees
ten zal overtroffen worden.
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Onfeilbaar geneesmiddel voor q

EKSTEROOGEN, W EEREN  ®

Anticors Schmitz |
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

KURSAAL APOTHEEK 

M . W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 

Algemeen agent der Cyphoids 
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DIEFSTAL
Frans Van  Dam m e, wonende Rusland- 

straat, heeft klacht neergelegd tegen on
bekenden wegens diefte eener som van  
4.200 frank.

GOED NIEUWS
M. Devriendt, 33, Ad. Buylstraat, ver

koopt, ter gelegenheid van Sint N iklaas, 
een m assa leerzame spelen, met 50 t.h. 
vermindering. M aakt van de gelegenheid  
gebruik.

RANTSOENKAARTEN
Binnenkort zullen de rantsoenkaarten  

aan de bevolking uitgedeeld worden. Dit 
is echter geen reden om zich ongerust te 
m aken ; het is alleen een voorzorgsm aat
regel. Trouwens zonder zegels kan men  
zich niets aanschaffen, zoodat de ran t-  
soenkaart op zich zelf beschouwd, niets 
beteekent.

OOSTENDSCHE MOBILISATIEREVUE
De Oostendsche Vereeniging voor Po 

litiebeambten, willende m edewerken tot 
het verdrijven der misnoegdheid en 
zwarte gedachten in deze onzekere tij
den, geeft op Zaterdag 16 Decem ber 1939, 
om 20 uur in de feestzaal «  Oud Oosten
de », Ieperstraat, 22, een plezierigen  
avond door het opvoeren van de nieuwe 
Oostendsche M obilisatie-Revue : «  Zie je 
nog nie binnen, té ? », van  den gekenden  
schrijver Leonard Reynaerts. 30 toonee- 
len vol Oostendsche leute, afgewisseld  
met prachtige balletten ; ten voordeele 
van het W erk van K oningin  Elisabeth en 
hun ziekenkas. Onder leiding van den h. 
P. Joye en orkestleider Alb. Henderyckx. 
Algemeene ingang : 3 fr.

Tot slot : dansgelegenheid en aange
name verrassingen.

Elkeen daarheen !

A i g l e ^ B e l g t c a
FIJNSTE BIEREN

EEN KEUS
Er bestaan boeken voor alle rangen, 

voor alle gedachten en voor alle ouder- 
dommen. W aarom  zouden er geen te 
vinden zijn die voor uw  kinderen pas
sen voor een Sint N iklaasgeschenk ? Zie 
eens bij M. Devriendt, Ad. Buylstraat, 33; 
Kapellestr., 65 en Th. V an  Loostraat, 26.

BESTUURLIJK RECHT
Voor een hervatting van  deze leerza

me lessen bestaat er nog niet het minste 
vooruitzicht, dit door de huidige om 
standigheden. Trouwens, norm aal geno
men zouden lessen slechts binnen twee 
jaar, en dan nog te Brugge, hernomen  
worden.

Voor de kandidaten is afwachten dus 
de boodschap.

«  CAPTAIN FURY »
Dinsdag greep, in de Cinem a M ax  te 

Brussel, de eerste proefvoorstelling plaats 
van een nieuwe film, verwezenlijkt door 
H al Roach : «  Captain  Fury ». Medespe
lers zijn : B rian  Aherne, Victor M ac  
Laglen en June Lang. Het is een «  U n i
ted Artists »  productie.

KINDEREN MOETEN NIET...
Kinderen moeten niet lijden van de 

bange tijden, geeft hen een schoon woor
denboek of een vulpen voor hun Sint 
Niklaasgeschenk. G ij zult hun een 
dienst bewijzen en hen gelukkig maken. 
Vergeet niet dat de beste keus steeds te 
vinden is bij M. Devriendt, Ad. Buylstr., 
33 ; Kapellestraat, 65 ; Th. Van  Loostr., 
26.

Camille Willems
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G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UJTVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH

L A 5 C liW E K ft
Z E E R  V L U G  E N  V E R Z O R G D  W E R K

MIJNEN
Donderdagnam iddag is een m ijn opge

m erkt geworden vóór de Kursaal. Alle 
verkeer op den dijk werd geschorst, en 
in de aanpalende straten verdrongen  
zich heel w at nieuwsgierigen. K ustw ach
ter nr 6 lag er bij, van w aaruit de noodige 
bevelen tot vernietiging van  het helsch 
tuig gegeven werden.

PAKKET VAN DEN SOLDAAT
Het prachtig initiatief dat door Sche

pen Edebau genomen werd, kent thans 
een ongeëvenaard succes. Iederen dag  
worden er rond de 100 pakjes uitgedeeld, 
en voor de eerste week beloopt het to
taal 590.

Nooit werd een dergelijk succes voor
zien ! De schoendoozen w aarin  die pak 
jes eerst gedaan werden, zijn  uitgeput, 
en thans worden gele papieren zakken 
gebruikt. De inhoud is dezelfde gebleven, 
menigeen krijgt nog een pak speelkaar
ten. Ook is er voortdurend vraag  naar  
lectuur !...

W ij doen dan ook een ernstig beroep 
op onze lezers om alles w at ze op den 
zolder bewaren van oude Piccolo’s, De 
Zweep’s, Soir Illustré’s en dgl. naar het 
M ilitiebureau te brengen, w aar de in 
richters hen met plezier zullen ontvan
gen.

Leve het Pakket van den Soldaat ! Zoo 
krijgen alle Oostendsche soldaten zeker 
hun pakket !

STICHTING « ERNEST URBAN » VOOR 
VISSCHERS

Bij zijn  overlijden heeft de heer E r
nest U rban  den wensch uitgedrukt een 
werk tot stand te brengen onder de be
nam ing van « Stichting Ernest U rban  ». 
Daarvoor werd een bedrag van  200.000 fr. 
beschikt, w aarvan  de interesten zullen 
toelaten prijzen en studiebeurzen te 
schenken aan de leerlingen die zich in - 
teresseeren aan het Belgisch Zeewezen, 
zooals de geschiedschrijvers, ingenieurs 
in de zeewetenschap.

De heer Devos, bestuurder van de Zee- 
wetenschappelijke Akademie, is voorzit
ter van den R aad  van Beheer.

Verdere inlichtingen zijn te bekomen 
op den zetel : Tervuerenlaan, 73, te E t
terbeek.

RADIO’S IN BELGIE
Het aantal aangegeven ontvangtoestel

len bedroeg in ons land einde Septem 
ber jl., 1.139.746.

Ziehier enkele onderverdeelingen van  
dit getal :

Ontvangtoestellen met lam pen : 1 m il
lioen 094.718 ; ontvangtoestellen met 
kristallen : 2.943 ; kostelooze vergunnin
gen : 17.626 ; aangeslotenen bij de radio- 
distributie : 27.194 ; omloopende vergun
ningen : 855.

VISSCHERS,

W onderzalf ‘Indiana,
geneest alie soorten 
stek- en verzweer- 

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

GOEDKEURINGEN
Bij koninklijk besluit van 17 November 

1939 zijn goedgekeurd de beslissingen van  
den provincialen raad van W est-V laan - 
deren dd. 10 en 11 October 1939 strek
kende om :

1) voor het d ienstjaar 1940, 30 opcen- 
times op de hoofdsom der cedulaire in - 
komstbelastingen en belasting op de r i j 
wielen te behouden ;

2) met ingang van 1 Januari 1940, de 
provinciale belasting op het openen van  
nieuwe café’s te vervangen door opcen- 
times op de hoofdsom der jaarlijksche  
en vijfjaarlijksche Rijksopeningsbelas- 
ting op de cafés ;

3) te rekenen van 1 Januari 1940, ze
kere bepalingen van de verordeningen  
omtrent de provinciale belastingen op 
de honden en de rijw ielen te wijzigen.

BEZOEK AAN DE SCHUILPLAATSEN
V rijdagnam iddag werd door een groep 

van een zestiental personen, een bezoek 
gebracht aan de schuilplaatsen en loop
graven, ingericht op het grondgebied  
Oostende door het Stadsbestuur. Achter
eenvolgens werden bezocht : de metalen  
en betonnen schuilplaatsen ingericht in 
de Stedelijke Vakschool en de Pom piers- 
kazerne. Ook de kelders van de kerk van  
het H. Hart, van de kerk van St. Jozef, 
het huis Brouwerij Roelens en de G arage  
Océan werden met een bezoek vereerd.

Algemeen was men van oordeel, dat de 
m etalen schuilplaatsen het best ge
schikt waren, m aar dat tevens de schuil
oorden in versterkte kelders niet te ver
smaden zijn.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste hui* der »treek

Volledige keus moderne horloges 

43, W ITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

(1003)

PASSIEVE LUCHTBESCHERMING
In  den loop van de volgende week zul

len alle leden van de Burgerlijke W acht  
bijeengeroepen worden in een algemeene 
vergadering, om er een algemeen over
zicht te ontvangen over de werkzaam he
den der drie laatste m aanden en tevens 
een uiteenzetting w at er van de B urger
lijke W achten in de toekomst zal ver
wacht worden.

« BETOLDE VAKANSE»
Donderdagavond greep in den bom vol- 

len Schouwburg de opvoering plaats van  
de Gentsche gelegenheidsklucht «  Betol- 
de Vakanse », van Henri Vandaele

Deze heerljike klucht, die het weder
varen vertelt van een pas getrouwd kop
pel op huwelijksreis, samen met twee 
vrienden, steekt goed ineen. Er zit span
ning en actie in het verhaal dat op le 
vendige wijze door de spelers voorgesteld 
wordt. Enkele tooneelen munten vooral 
uit door hun geestigheid of gevoeligheid, 
zooals de ontmoeting met de Gestapo in 
Duitschland, het bezoek van de twee 
m annen aan een « slecht befaam d huis », 
wanneer hun vrouwen een berg beklim 
men en door een onweder overvallen  
worden ; daarbij nog heerlijke geschiede
nissen, als de liefderom ance van twee 
oudjes, het wees jongentje en zijn k lari
netsolo, enz.

Alles wordt in het grappige en bekende 
Gentsche dialect gesproken, w aarin  men 
het groot talent van den schrijver Henri 
Vandaele duidelijk herkent.

Alle spelers verdienen lof: Julia D ’Hoo- 
ghe (Em erance), C lara Vandaele (M a r 
griet), Jeanneke (Lewiezeke), Henriette 
Vandaele (L iza ), en Henri Prim o (D o lf ), 
Henri Bruyneel (Leo ), Henri Vandaele  
(Nonkel F ien ), M ondje W auters (G eorgs- 
ke), en ook R ichard Vandaele, Elvire 
M artens in de bijrollen.

De Gestapo waren  veruit de best gety
peerde personen. Het orkest, onder lei
ding van R ichard Lepage, begeleidde de 
zangers en heeft zijn deel in het suc
ces.

Een groote succesavond voor het 
Vlaam sche tooneel en hopen wij dat op 
Donderdag 14 December, het nogm aals 
vol zal loopen voor een nieuwe klucht 
door H. Vandaele.

STADSBEGROOTING
Het ontwerp van de Stadsbegrooting 

werd voorgelegd aan de leden van het 
Schepencollege. Binnenkort zal er een 
uitgebreid verslag worden over uitge
bracht.

BENOEMING
In  datum  van 22 Novem ber werd onze 

eerste Schepen E. Vroome officieel aan 
gesteld, door den h. Gouverneur Baels, 
als directeur van de Passieve Luchtbe
scherming, tak Oostende.

OPEISCHING VAN DEKENS
De militaire overheid overweegt thans 

de m ogelijkheid om aan eiken soldaat 2 
gelijkheid om aan eiken soldaat twee 
dekens te kunnen geven. Daarom  w er
den, deze week, de winkels w aar wollen  
dekens verkocht worden, bezocht door 
een politieagent die den winkelier een 
form ulier overhandigde, waarop de hoe
veelheid dekens moeten aangegeven  
worden.

D it moet het leger toelaten, in geval 
er geen dekens genoeg voorradig zouden 
zijn, deze te kunnen opeischen.

ONDERSCHEIDINGEN
De hh. onderbestuurder Alphonse Ro-, 

bin en boekhouder K arei Vandevelde  
verkregen de gouden eerepenningen van  
de Kroonorde, voor 45 jaren  dienst, 
w aarvan  30 bij dezelfde firm a, onder
scheidenlijk bij den heer Robert Peeters 
en « Ostend Stores ».

Onze beste gelukwenschen.
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UITSTELLEN VAN DE KLAS 1941
Op dit oogenblik is men volop bezig 

met het ronddragen van  de formulieren  
w aarbij aan de jongelingen, behoorende 
tot de klas 1941, hetzij door hun leeftijd, 
hetzij door vroegere bekomen uitstellen, 
gemeld wordt dat zij tusschen 1 en 20 
Januari 1940 hun aanvraag tot het beko
men van een uitstel moeten doen.

HOVINGEN
In  onze publieke hovingen is men 

thans heftig in de weer om het winter 
kleed aan te passen. Overal wordt mest 
gelegd, en het gras toegedekt. De meeste 
bladeren zijn thans gevallen en weldra  
zal de geheele natuur rusten.

VERBOD TROEPEN TE FOTOGRAFEE- 
REN

In  het Staatsblad is het besluit ver
schenen, w aarbij het verboden is foto’s 
te nemen van troepen of van teekenin- 
gen en foto’s van m ilitair materieel.

D aar het strafwetboek dit niet ver
biedt, zal het desbetreffende artikel die
nen aangevuld te worden.

AAN DE VISSCHERS 

EN W ERKLIEDEN !

W ij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, jjói 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan pcij 
zen welke in het bereik vallen van alb 
beurzen.

Onnoodig voortaan nog hooge prij 
zen te betalen voor BEST DUBBEl 
OLIEGOED van prima kwaliteit !

Zorg dus voor uw profijt en do.', 
uwe aankoopen »

IN DE SCHAAR
en vergeet niet de zegeltjes te vrager

IN DE SCHAAR
16, SINT FR AN CISCUSSTR AA 1.

(bij de Vischmarkt)

Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)

ALARM  ! H ULP !
Voor veertien dagen lieten we in de 

bladen een oproep verschijnen : «  P i jn 
lijke Vergelijk ing », w aarin  we aan  50 
edelmoedige menschen (gepensionneerde 
invaliden, oudstrijden, rijken en bur
gers) vroegen een schamel briefje  van  
100 fr. te storten voor onze behoeftige 
Weduwen en Weesjes van gestorven m ak
kers, oudstrijders uit den grooten oorlog 
(er sterven er nog dagelijks), en voor 
V^ien niem and ooit iets deed of doen zou.

Indien onze oproep niet beantwoord  
wordt, kunnen we onze arme Weesjes 
niets meer geven, om ze uit den bitteren  
nood te helpen.
, In  volle vertrouwen durven we onzen 

alarm kreet richten tot onze lezers en 
hun vragen, dringend, hun steun te zen 
den, al ware ’t m aar de centiemen van  
hun postcheckrekening.

H ier de eerste lijst der liefdadige per
sonen die onzen oproep reeds beant
woordden :

M. en Mevr. Demoulière, Gr. Hotel Os
borne, 1.000 fr. ; M. Ch. Janssens, Oos
tende, 100 fr. ; MM. Pr. Decloedt en Zoon 
te Brussel, 100 fr. ; B rouwerijen Roden
bach, Roeselare, 100 fr. ; MM. C. A llard  
en Zoon, Brussel, 25 fr. ; Naamloos, Oos
tende, 10 fr. ; D r Eug. Denaux, Oostende, 
20 fr. ; M. Aug. Verraert, Oostende, 20 
fr. ; Casino Im perial, Oostende, 250 fr. ; 
Vuurkruisen, Oostende, 50 fr. ; Mr. Pr. 
V an  den Borre, Gent, 20 fr. ; Mevr. Van  
Huele, Oostende, 25 fr. ; M. A. Rimbout, 
Brussel, 5 fr. ; MM. Van  Huele Gebr., 
Ootende, 50 fr. ; Papeteries de Saven- 
them, 100 fr. ; M. F. Geurickx, Brussel, 
20 fr. ; M. L. Van  de Casteele, Oostende, 
100 fr. ; Naamloos, Oostende, 50 fr. ; M. 
Deldime, C asino-K ursaal Oostende, 200 
fr. ; M. Nathan, «  A  la Ville de Lon 
dres », Oostende, 20 fr. ; Soc. Royale Ex- 
Sous-Officiers, Oostende, 72,50 fr. ; Mme 
Comtesse Douarière de Hemptine, O o s 
tende, 100 fr. ; M. R. Hoolans, Brussel, 
15 fr. ; Naamloos, 10 fr.

Stort ons onverwijld uw teun op post
checkrekening n. 2086.36 van  ons Fonds 
of zend uw gift aan ’t bureel van uw  
blad, dat een lijst ten onzen voordeele 
zal openen.

M et innigsten dank onzer behoeftigen.

Weduwen- en Weezenfonds 
der Oudstrijders Oostende ,

DE ONBEPAALDE VRIJGELEIDEN
in  welingelichte kringen beweert men, 

dat er gedacht wordt de onbepaalde v rij
geleiden die aan zekere personen gege
ven worden, terug zouden ingetrokken  
worden. W at daarvan de eigenlijke re
den is, kon niet worden eezegd.

VISSCHERS, VOOR UWE
Medecijnkasten, vlotters, booten, vol

gens de gegevens der Zeevaart-inspectie, 
te bezichtigen bij : R. Panesi, Werfkaai, 
8, T/S.

SMAAD
Op de Groentenm arkt werd agent 

Vanhoutte in ’t openbaar gesm aad door 
Jan F..., wonende W erkzaam heidstraat, 
85. Proces-verbaal werd opgemaakt.

WEET GIJ ?
W eet gij dat gij bij M. Devriendt, 

Vlaamscne, Fransche, Engelsche, Duit
sche, Italiaansche, Spaansche, Latijn - 
sche, Grieksche, Russische, Poolsche 
woordenboeken in alle prijzen, in alle 
talen kunt verkrijgen ? Denkt gij dan  
niet, dat er daarbij iets te vinden is dat 
uw kinderen hoogst nuttig kan zijn ?

Zoo ja, brengt een bezoek in de Ad. 
Buylstraat, 33 ; Kapellestraat, 6 ; Th. 
V an  Loostraat, 26.

RING VERLOREN OF GESTOLEN
Mevr. Julie Hoste, wonende K. Jans- 

senslaan, 14, heeft de politie verwittigd  
van het verlies van een p latijnen ring  
met fijne parel en drie brillanten bezet, 
eener waarde van 9.000 frank.

VOOR DE ONGEHUWDEN
Op 1 December worden de nog niet op

geroepen jonggezellen of weduwnaren  
zonder kinderen, van de klassen 1932 tot 
heden, gemobiliseerd.

Algemeen wordt die m aatregel goed
gekeurd, w ant jongelingen kunnen door
gaans beter gebruikt worden voor ’s 
lands verdediging dan vaders met kin
deren die soms in groote zaken zitten.

DRONKENSCHAP
Jeroom D..., wonende M aagdengang, 10 

die zich in staat van openbare dronken
schap bevond, werd naar het politiebu
reel opgeleid.

— Charles V..., uit Westende, werd in 
denzelfden toestand in de Brusselstraat 
gevonden en onderging hetzelfde lot.

AANBESTEDING
Op D insdag 12 December 1939, zal, te 

11 uur, in een der zalen van het Stadhuis, 
worden overgegaan tot de openbare aan
besteding betreffende het inrichten der 
centrale verwarm ing in de lokalen van  
het nieuwe Politiebureau, W apenplaats.

De aangeteekende aanbiedingen zul
len ter post besteld worden, ten laatste 
op Zaterdag 9 December 1939.

P lan  en lastenkohier liggen ter inzage, 
alle werkdagen tusschen 10 en 12 uur, 
op het bureau van den heer Stadsinge- 
nieur-Architect. Deze documenten zijn te 
bekomen van a f D insdag 28 Novem ber op 
het bureau n. 95, tegen betaling van 10 
fr. voor het p lan  en 10 fr. voor het las- 
tenkohier-programma.

Burgerlijke Stand

GEBOORTEN

18 November. —  Adrienne Coucke, van  
Marcel en M aria  Keirsebiick, Nieuwpoort 
o teen weg, 477.

ia. —  K icnard Massenhove, van A lbert 
en Helena Vanderputte, woont te B ree
dene.

üu. —  Jenny Hoste, van Cyriel en G er- 
m ana Deckmyn, N ieuwpoort stw., 271.

zl- —  Roland Barbary, van Roger en 
Lydia SlaDDincK, P. Benoitstr., 31 ; R o - 
oert Clement, van Honoré en Eudoxie 
Potieiancie, Stuiversstr., 61 ; Antoinette 
o'oopman, van Leo en Em m a Keirsebiick, 
oieenedijk, 75 ; Doris Duvillers, van  
René en M aria  D ’Haene, Weidenstr., 11.

22. —  Franchie Thooft, van Robert en 
M aria Baert, Vijverstr., 5 ; Julien V an 
denberghe, van Julius en Adrienna Cas- 
siers, Gerststr., 11.

23. —  U rbain  Lam bert, van Om er en 
Esther Portier, woont te Zevekote ; Ire 
na Bertens, van Gustave en M athildis 
Lingier, woont te Breedene ; Yvette 
Vanwuipen, van Louis en M artina Lycke, 
Kerkstr., 1 ; François Vandam m e, van  
Louis en Germ aine Brysse, Congolaan, 
137.

24. —  Louis Vandecasteele, van Ed 
mond en Cordula Ocket, Sohapenstr., 31.

_
STERFGEVALLEN

19 November. —  Aline Vanneuville, 26 
j., ongeh., Christinastr., 124 ; Odette M a 
res, 1 d., Nijverheidstraat, 89 ; Edmond 
Loosbergh, 64 j., echt, van Pharaïide  
Leyns, Fr. Orbanstr., 7.

20. —  Valerie Sorel, 75 j., echt, van  
August Dechaene, Plantenstr., 41.

22. — . Louis Huysseune, 67 j„ echt, van  
Pharaïide Maes, Kl. Weststr., 19 ; Theo
fiel De Busscher, 69 j., echt, van Leopol
dine Vram bout, Capucienenstr., 1.

23. —  Jozef Vanderghote, 64 j., echt, 
van M aria  Coene, N ieuwpoort stw., 125 ; 
Sylvia Vanspeybrouck, 76 j., wed. van  
Theodoor Seys, Torhout stw. ; Nelly K ry -  
ger, 1 j„  Gelijkheidstr., 3.

24. —  Clem entina Levecke, 19 j., ong., 
Dr. Verhaeghestr.

25. —  Roland Vincke, 3 m., P lakkers- 
straat ; Irena Bertens, 1 d., woont te 
Breedene ; Honoré Vincke, 29 j., echt, van  
M aria Van  Poelvoorde, woont te Asse- 
broek.

HUWELIJKEN

25 November. —  A lbert Leerman, ge- 
meentebediende en M agdalena Lesaffre ; 
Maurice Mille, werktuigkundige en A n 
gela Mares ; Arseen Beyen, visscher en 
Rachel Jonckheere ; Pierre Braem , ijzer- 
draaier en Florida Hallemeesch ; Celes- 
tin Chambeau, haarkapper en Paulina  
Dekeyzer ; Henri Rickwaert, hotelbedien
de en Josette Gevaert ; Odile Scherpe- 
reel, hotelbediende en Yvonne Bolle.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

26 November. —  Laheye Lionel, visch
handelaar, Cairostr., 83 en Brys Georget
te, Ph. Van  Maestrichtpl., 2 ; Lietard  
Abel, bankbediende, Ed. Cavellstr., 28 en 
M aelstaf Raym onde ; Hancisse Pierre, 
student en Henuset Francine, Kem m el- 
bergstr., 29 ; B illiaert Roger, sergeant en 
Dooms Bertha, Bl. Kasteelstr., 48.



« HET VISSCHERIJBLAD »

K r e e f t e n  e n  O e s t e r s
STEEDS TE VERKRIJGEN Bij

A. Vermeersch
OOSTENDE ( Visscherskaai ) 

Tel. adres Huitromards, tel. 215/

& Cie
Zelfde Huis : 
Visehiiandei Thielemans
I el. a<dr. Thielemans-Poissoris

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642

Berichten aan Zeevarenden

N i e u w p o o r t
O t NIEUWE KERKTOREN

Verleden week Donderdag had op het 
stadhuis een vergadering p laats met be
trek op het bouwen van den nieuwen  
kerktoren. Onder de aanwezigen waren  
de hh. Cocriamont, van het ministerie 
van Financiën ; Verbeke, expert van het 
tribunaal van oorlogsschade en bouw
meester Vierin, van Brugge. Voor de Stad  
Nieuwpoort waren  aanwezig : Dr. A. Van  
Damme, burgemeester ; h. Gaelens, sche
pen van Openbare W erken en h. Schoup, 
bouwmeester. De plannen en lichtteeke- 
ningen werden nagezien, en er werd een 
bezoek gebracht aan  de oude grondves
ten. De aanbesteding zal uitgeschreven  
worden onm iddellijk n a  de goedkeuring 
door de Commissie van Monumenten.

De wederopbouw zal geschieden in den 
stijl der 13de eeuw.
BIJ ONZE VISSCHERS

Het schip Z.41 heeft twee balen ka
toen binnengebracht, die hij op zee op
gepikt had.

—  Hetzelfde schip wilde aan  de kaai 
aanleggen om sprot te lossen. Te dien 
einde werden de m eertouwen van de H.55 
gelost. Door de uitgaande tij kwam en de 
kabels van deze laatste los en vaarde  
het schip Od.15 aan, en beschadigde de 
reddingsboot.

—  Het schip N.63 «  Sincerity », reeder 
K arel Calcoen, bestuurd door den moto
rist J. Zwertvaegher, w as W oensdag- 
voorm iddag op de sprotvangst in de 
Noordzee. De visscher w aagde zich te ver 
in de Fransche wateren en werd door 
een Fransche kustwachter n aa r de ha- 
van van Duinkerke opgeleid.

—  Het schip N.41 had  de kor in de 
schroef en werd n aa r de haven gesleept. 
COMITE VOOR HULP AAN DE GEMO
BILISEERDEN EN HUN FAMILIEN

In  sam enwerking met dit Comité, ge
ven verschillende vereenigingen van de 
stad een feest, ten voordeele van de ge
mobiliseerden en hun familiën.

—  Op Zondag 10 Decem ber 1939, houdt 
de Duivenm aatschappij «  De Yzerbode »  
een buitengewone tentoonstelling van  
reisduiven, voorzien van een ongeschon
den ring, in het lokaal bij Mevr. Mest- 
dagh. De keuring geschiedt op ’t zicht 
door drie bekwam e liefhebbers die niet 
m ededingen in den prijskam p. De keu
ring begint stipt te 13.30 uur. Er zijn  
prachtige prijzen. De inschrijving is 
open van 10 tot 12 uur voor de leden der 
m aatschappij ; voor de vreemde liefheb
bers, tot 13.30 uur. Een ingangsprijs van  
1 fr. zal geëischt worden ten voordeele 
van het Comité voor hulp aan  de gemobi
liseerden en hun familiën.

N a  de tentoonstelling, prachtige tom
bola. Vele en schoone prijzen !

—  Op 9 en 11 Decem ber geeft de K i
nem a Zannekin (V laam sch  Huis) een 
prächtigen film avond. Op het p rogram 
m a : «  Ik  heb Lincoln niet gedood »  en 
«  Het Geheim  van Charles Chan».

—  Op 26 Decem ber geven de V laam 
sche Verenigingen een feestavönd in het 
Vlaam sch Huis. Wylox, de m an die over
al volle zalen lokt, is dien avond van  
de partij.

—  Op 31 December, feestavond in het 
Duynenhuys. Later volledig program m a.

Ook de tooneelkring « Pro Arte »  richt 
een tooneelavond in. Datum  nog niet 
vastgesteld.

—  Met het St. N iklaasfeest zullen alle 
Nieuwpoortsche gemobiliseerden zonder

onderscheid een Pakket van den Soldaat 
krijgen. Er werden verleden week ook 
reeds zes Pakketten van den Soldaat be
stuurd n aa r de verschillende gemobili
seerden, leden van « De Vroolijke W iel
rijders ». Het Comité mocht dan o_>k 
reeds twee brieven van  bedanking ont
vangen.
TERAARDEBESTELLING

Verleden week Zaterdag had, onder 
een grooten volkstoeloop, de teraardebe
stelling p laats van den heer Joseph It 
terbeek, stadsbode, gepensilonneerde 
wachtm eester der rijkswacht, oudstrij
der en invalied.

Honderden vrienden en kennissen had 
den er aan gehouden een laatstn  groet 
te brengen aan den vriend van allen.

Ten sterf huize sprak de h. D r Van  
Damme, burgemeester, een rede uit in 
naam  van de stad.
GASMASKERS 

Er wordt ter kennis gebracht van de 
personen die gasm askers aangekocht 
hebben, dat zij zich niet meer ten stad
huize moeten aanbieden voor het a f
stempelen van hun eenzelvigheidskaart. 
WALVISCH AANGESPOELD 

Op het strand, tusschen Nieuwpoort- 
Baden en Oostduinkerke, spoelde verle
den week M aandag  een walvisch aan. 
Het beest w as gekwetst boven den staart. 
Deze walvisch was 17 m. lang en woog 
ongeveer 13.000 kg. Duizenden personen  
hebben zich n aa r het strand begeven om 
deze zeldzame stranding te bezichtigen. 
FEESTZAAL ZANNEKIN 

Op Zondag 10 December, groote gala- 
avond door het volledig cabaretgezel
schap van de «  Twee M ichels ». Nieuw, 
mooi, m odern en afw isselend p rogram 
ma, met m edewerking van  de symfonie 
«  K unst Genegen» »  van  Torhout, onder 
leiding van h. R. Palinck.

« Fried ’l of ’n  meisje uit Tyrol », operet
te in één bedrijf van J. Missinne. Deu
ren open te 5 u., gordijn  te 5.30 u. stipt. 
Plaatsen : 5 en 4 fr.

Plaatsen op voorhand te bekomen bij 
Jer. Michiels, O. L. Vrouwestraat, 3, tel. 
347 en in het V laam sch Huis, Kokstraat, 

-'55, tel. 165.

I TE KOOP
Auto ingericht voor het vervoer van  

het personeel en het m ateriaal van den 
brandweerdienst, merk «  Pipe ». Voor al
le inlichtingen, zich te wenden op het 
stadssecretariaat.

BURGERLIJKE STAND 
Geboorten. —  Bultinck Aline, van M i

chel en Torreele Bertha.
Knockaert Odette, van  Lucien en Beu- 

selinck Zu lm a ; Everaert Robertl van  
Gaston en Coolsaet M arie ; David O li
va, van M aurits en Stragier Godelieve ; 
Huyghebaert Jean, van Etienne en Can- 
tillion Anna.

Overlijdens. —  Itterbeek Joseph, 49 j., 
echt. Best Blanche.

Huwelijken. —  Cloet Isidoor en Bonjé  
Ludovica.

Uebé Robert en Ph ilippart Suzanne. 
Huwelijksafkondigingen. —  Verbanck  

Albert, werkm an te Nieuwpoort eil 
Zwertvaegher Alice, z. b. te De Panne , 
Ghillebert Camille, schipper te N ieuw 
poort en Truy Germ aine, schippe rin, ge
huisvest te Duinkerke.

W anty  Gerard, bediende en Provoost 
Albertine, z. b., beiden te Nieuwpoort ; 
Vanloo Theofiel, wediV van Toussaint 
Sylvie en Faict Elisa, wed. van Mestach.

SAMENVATTENDE STAAT DER 
DRINGENDE BERICHTEN

W EE K  V A N  18 TO T  24 NO VE M B ER  1939

B E LG IE
D R IN G E N D E  R A D IO B E R IC H T E N

Het Station Oostende-Radio zendt drie
m aal daags per draadlooze telegrafie de 

■ dringende berichten uit, welke belang  
j hebben voor de veiligheid van de scheep- 
I vaart in de nabijheid  van de Belgische 
Î kust, zooals berichten over w ijzigingen  
i toegebracht aan de verlichting en aan  
; de bebakening, over hindernisen voor de 
scheepvaart, over gevaren of ook nog be
treffende voorschriften uitgevaardigd in 
België of in de naburige landen.

! De uitzendingen hebben plaats op de 
volgende uren : 

i 0900, 1600, 2200 G.M.T.

, De belangrijke berichten worden her
haald  gedurende één m aand ; de m in - 

' der belangrijke gedurende drie dagen.
' Een kapitein die vermeent een w ijziging  
aan de bebakening vast te stellen, kan  
steeds de post OST oproepen, om de her
haling te bekomen van een inlichting, 
welke reeds vroeger uitgezonden werd.

! Roepsein : OST.
Frequentie om te luisteren : 500 kc. 

(600 m .).
Frequentie om te seinen : 435 kc. (690 

m.).
V an  een anderen kant zendt dit station  

per draadlooze telefonie, tusschen de 
twintigste en de dertigste m inuut van de 
paar uren, zoowel bij dag als ’s nachts, 
een omroep uit, met het voornaamste 
doel het bestaan van vlottende mijnen, 
van mijnenvelden, enz. bekend te maken.

Frequentie : 2082 kc. (144 m.).

SCHELDE  
V A A R W A T E R  DER  W IE L IN G E N

Het vaarw ater der W ielingen werd  
terug voor de scheepvaart toegankelijk  
gesteld sedert 19 November, te 000 (N e 
derlandsche tijd ).

Het gevaarlijk  gebied verschenen in het 
bericht nr. 5/11 wordt behouden en de 
bebakening werd door de Nederlandche  
overheden hersteld, zooals zij werd aan
gegeven door de berichten nrs. 5/11 en 
6/4.

De zeilaanwijzingen aangegeven in de 
berichten nrs. 5/11 en 6/4 moeten nage
leefd worden.

De Belgische loodsdienst werkt op de 
volgende wijze, welke reeds aangekon
digd werd bij de berichten nrs. 3/9, 7/1 

en 8/1.
1. Vaarw ater W ielingen. -  Een loods

boot is bestendig geposteerd nabij de 
boei «W a n d e la a r »  (51°22’ N. en 3°00’ F.). 
Dit vaartu ig levert dag en nacht loodsen:

a ) voor het binnenvaren der Schelde 
aan de schepen ter bestemming van een 
Belgische haven en voor deze die Vlissin- 
gen aandoen als bijlegger, voor orders of 
om te bunkeren ;

b ) voor de havens Oostende en Zee
brugge.

2. Vaarw ater Oostgat. - Een loodsboot 
gestationneerd nabij de M iddelbank (b e 
naderend : 51°44’ N. en 3°26’ E.).

Het afhalen  der loodsen van de uitva
rende schepen w ordt in elk der beide
vaarw aters verzekerd door de hierbo
ven vermelde loodsbooten.

De loodsdienst is verplicht.

monding in het gebied begrensd door de 
lijnen die de volgende punten verbin
den : a ) 51°39’ N. en 1°35’ E. ; b ) 51°31’ N. 
en 1°21’ E. ; c) 51°31’ N. en 1°35’ E.

E N G E LA N D  -  O O ST K U ST

i De Edinburgh channels zijn gesloten 
voor de scheepvaart ingevolge m ijnge- 

i vaar. Schepen varende van de Teems 
! naar de Downs, moeten langs het B a r- 
! row  Deep gaan, beN. Longsand Head  
i lichtboei en daarna ten E. van de licht- 
<■ schepen Kentisk Knock en North G ood- 
I win. Schepen varende tusschen O xford - 
i ness en de Downs, moeten beW . Sh ip - 
w ash  lichtschip houden en verder beE.

: Sunk en North  Goodwin lichtschepen, 
zooals hierboven vermeld.

E N G E LA N D  - D O VER  ST R A IT  

; Een gedregd vaarw ater werd in gebruik  
i genomen tusschen de hierna opgegeven 
j punten : a ) 50°49’,5 N. en 0°56’,6 E. ; b ) 
51°03’,1 N. en 1°15’1, E. ; c) 51°07’,2 N. en 

1°24’,4 E.
Twee lichtschepen en twee lichtboeien  

werden nabij Folkestone geplaatst :
a ) een lichtschip toonende een rood 

j schitterlicht op 51°03’,4 N. en 1°14’,6 E. ; 
i b ) een lichtschip toonende een w it 
schitterlicht op 51°02’,75 N. en 1°15’,5 E. ;

* c) een lichtboei toonende een w it schit- 
! terlicht op 51°01’ N. en 1°13’,1 E. ;
' d ) een lichtboei toonende een w it schit
terlicht op 51°03’,7 N. en 1°19’,6 E.

I Schepen varende tusschen Dungeness 
en de Downs moeten tusschen beide 
lichtschepen en beN. de twee lichtboeien 
passeeren. Vaartuigen welke deze voor
schriften niet zouden naleven, doen dit 
op eigen risiko.

! Tusschen de beide lichtschepen en 
I over een afstand van 2 1/2 m ijlen Z.W.
: heeft het vaarw ater slechts een breedte 
' van 0,8 mijl. In  beide richtingen ver

breedt het geleidelijk tot twee mijlen.
i

SC H O TLA N D  -  F IR T H  OF FO R TH
! Het gebied beS. het eiland Inchkeith, 
hierna aangegeven is voor de scheepvaart 
verboden : van M artello toren (55/59’ N. 
en 3°10’ W .), 2,2 m ijlen in richting 351° 
naar Gunnet Ledge lichtboei ; daarna 1,8 
m ijl richting 81°5, vervolgens 0,98 m ijl 
in richting 129° naa r Herw it brulboei, 
ten laatste in richting 180° naa r den wal. 
Alle schepen bestemd voor havens beW. 
Inchkeith eiland moeten het N. vaa rw a 
ter gebruiken.

E N G E LA N D  -  M IJN EN
De Britsche Overheden melden dat 

sommige gedregde vaargeulen werden in 
gesteld om zooveel mogelijk de veilig
heid op de Britsche kusten te verzeke
ren.

Onderrichtingen hierom trent kunnen  
worden verkregen in de volgende havens :

Aberdeen, Blyth, Dundee, Methil (or 
Leith ), Harwich, Hull, K irkwall, South
end (or London), M iddlesbrough, R am s
gate, Sunderland, Newcastle-upon-Tyne, 
Avonmouth, Barry, Belfast, Card iff, G las 
gow, Falm outh, Liverpool, M ilford H a 
ven, Newport, Plymouth, Portsmouth, 
Southampton, Swansea, Weymouth.

Aanbestedingen

V e r d o n c k - M i n n e
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H C P E D I S T E N

SPECIALE BREUKBANDEN ZON DE^  ST AAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT D^ ^ T  Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
® HEEREN D IE DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE O 
»  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  ©

KUNSTBEENEN 

IN  DURALUMIN 

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKENARTIKELEN —

0 b

ORTHOPEDISCHE KORSBTS 
osn scheef gegroeide kinderen Uarug
—---  recht te b rengen-----

ALLE TOESTELLEN V OOR M IS

VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING -
— en BEENDERZIEKTE — _

Sprekelijk te Oosteode, H .Serruysl., 7
Ieder w e rk d ag  van  8 tot 18 uur 

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT. 25

, N E D E R LA N D  - ZE E G A T  V A N  GOEREE
»
j Het verboden gebied is gewijzigd en 
wordt nu als volgt begrensd : lichttoren  

1 Westhoofd : 51°50’ N. -  3°47’ E. ; 51°56’ N. 
-  3°58’ E. ; 51°55’ N. - 4°03’ E. ; de kust 
van Voorne ; de m eridiaan 4°05’30” N. en 

< de N. en E. zijde van de vaargeul van het 
i Zuiderdiep tot aan de lijn, door het he- 
I venlicht van de haven van Goedereede 
j dwars over dit vaarw ater getrokken.

E N G E LA N D  -  H A R W IC H  

I Op 2,5 m ijlen richting 92° van Naze 
i Tower (51°52’ N. en 1°21’ E.), ligt een ge- 
; vaarlijk  wrak.

E N G E LA N D  -  O O ST K U ST  

! M ijnen  werden geplaatst in de Teem s-

B E S T E L  U W  O E S T E R S
l : n  k r e e f t e n  b i j  •

A. Rau &  Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN H U IZE  —

ALLE SLAG VAN VERM AKIN GE f  

Grauwe, witte en rieten M ANDEN bi

C H .  D E S M I D T - S L E Y T E R
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE

AANKONDIGINGEN

5 DEC. —  Te 11 u., op het Hoofdbest. 
van het Zeewezen, 90 W etstraat, Brussel, 
leveren van benzine, in 1940, voor de 
diensten van het Zeewezen. Oproep tot 
m ededinging n. 1-111 kosteloos op voorm. 
Bestuur.

15 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysselberghe, e.a.w. ingenieur-bestr. van  
Bruggen  en Wegen, 12, Vrijdagm arkt, 
Brugge, vervangen door een betonweg  
van de huidige keibestrating, met stut- 
banden in steenslagwerk, van het vak  
Rijksweg Vijfwege-Jabbeke, begrepen  
tusschen V ijfw ege en de Oostendevaart. 
Bestek n. 167 van 1939 (Ned .). Prijs, 20 
frank.

15 DEC. —  Te 11 u., ten stadhuize te 
Oostende, leveren van benzine, oliën, enz. 
voor de gemeentediensten in 1940. Stuk
ken ten Stadhuize, kam er 92, 2e verd. 
Aanget. inschrijv. 13 Dec.

UITSLAGEN

23 NOV. —  Te 11 u., op den Scheeps- 
bouwdienst, Oosteroever der haven te 
Oostende, uitvoeren van kalfaatwerken  
aan boord van de Staatsschepen, in 
1940.

R. Panesi, fr. 1,84 per str. m. dekkal- 
faatw erk  met 1 w erkdraad  ; H. Deweert, 
1,84 fr. idem.

N . V .  C A T S  P A P I E R
ROTTERDAM

« RAYGUY HOU SE», 22, F Lace de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KW ALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OO R  HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« PAPIERAFR OLMACHINES »

BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN 

ALLES NAAR MAAT ©

4̂ AuParao|e
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

f Adolf VERRECAS ’
t  Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 \ j 

I  BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  ’T GROOT van

Begeeft zich ten huize 

g-ansch de Kust. —

op aanvraag naar 
TELEFOON 73740

Dies el-D eut z Scheepsmotoren
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MENGELW ERK 7 6

G r i e t j e  v a n  d e n  

V is s c h e r
door A . HANS

—  Een klucht ! zei hij driftig. Een on- 
noozele kus ! En daar m aakt ze al dat 
spel voor. ’t Is belachelijk...

—  Ik vind het gemeen ! Neem  me niet 
kw alijk  ! Een b ra a f meisje dat u naa r  
Am erika volgt... en hier laat gij u in
pakken door een andere... Grietje is tref
felijk... En peins toch eens w at het voor 
h aa r was, toen ze dàt zag ! Die Engel
sche in uw armen...

—  In  m ijn armen !... M aar ik doorzie 
G rietje ’s spel. Ze wilde van me weg. Ze 
moest terug n aa r W illem  Goedhart ; die 
visscher zit in h aa r kop.

—  Ge moogt zoo la f niet zijn, David. 
U w  kw aad  op h aa r leggen ! O, ge zijt 
veranderd en het is door dit volk hier ! 
G eef dien Adam  een stam p onder zijn 
broek met al zijn fanatiek gedoe ! De 
arm en helpen... ja, en uw centen afpak- 
ken... De m annen moeten twee, of drie, 
of meer vrouwen hebben, schoone meis
jes van eigen. En gij vindt dat een fijne  
leer. Droom nu eens niet,.. M aar ’t is 
aardig droomen, om ook een tweede lief 
te kiezen ! Zoo droomden bij ons m an
nen als W aa ls  ook.

—  G ij begrijpt van de Morm onen niets.
—  Hoor eens, we zullen nu daarover 

niet staan babbelen... Peins aan Grietje, 
’t A rm  schaap geraakt op den dool. Reis 
ze achterna ! Die trein b lijft op vele 
plaatsen lang  staan.

—  Grietje is weggeloopen... dat ze weg  
b lijft !

—  En gij bij uw  Debora, hé ? Ge moest 
in den grond kruipen van schaam te ! Is  
dat nu de jongen, die op tyrannie 
schimpte en voor het recht streed ? 
Grietje moet zeker terug komen op Rei
gersdam m e en daar beklad worden, zij 
die zoo treffe lijk  en b raa f is. Ik  hoor 
het de menschen al zeggen : «  David G el
ders had  genoeg van h aa r ! »  Reis ze 
achterna en gaat samen n aa r eên andere 
streek... Ik  w il u helpen... G rietje is van
m orgen bij me geweest.

—  En gij hebt ze nog opgestookt !
—  Neen, David, ik wilde ze kalmeeren. 

Ik zei, dat ik met u zou spreken. Ze keer
de dan fîaar het kam p terug. W a t er n a 
dien gebeurd is, weet ik niet, m aar ze zat 
op den trein en ’t w as of ze op het laatst 
nog om hulp riep ! Reis ze na  ; wees op
recht !

—  M aar hoe zou ze aan geld gekomen  
zijn ? Ha, ik w il weten voor welke stad  
ze een kaartje gekocht heeft !

David liep plots heen. Angst scheen 
hem voort te jagen.

—  Grietje, hoe kondt ge dat doen ? 
kreunde hij.

H ij sprak den am btenaar die de kaart
jes uitreikte. O, ja, die herinnerde zich 
het meisje ; ze leek erg ontdaan en ze 
sprak lastig Engelsch. Ze had  een biljet

genomen voor New  York. H ij wist het 
heel zeker.

Ontsteld wendde David zich af. Toch  
voor N ew  York ! En met welk geld had  
ze die reis dan betaald ? Plots kreeg D a 
vid achterdocht. H ij spoedde zich c.’rug  
n aa r het kamp. Dries was er niet meer. 
David ging naa r zijn m atras en opende 
haastig zijn valies.

—  Bestolen ! zei hij, toen hij in zijn  
beurs gekeken had.

Nog beter begreep hij dat G rietje w aa r 
lijk van hem w eggegaan  was. Ze had  
niet een eindje den trein genomen, om 
aan een tusschenstation te wachten, tot 
hij h aa r kwam  halen. W ilde ze dan w aa r
lijk n aa r Europa ?

—  Ze kan haar kop uitwerken, bromde 
David. Ze moet het dan m aar weten, als 
ze ginder bebabbeld wordt. Ik heb ze niet 
weggejaagd. Zij zoekt h aa r ongeluk.

M aar met die redeneering kon hij zijn  
geweten niet stillen. Hij voelde zich 
schuldig, en toch verdrietig. De verliefd
heid op Debora w as een bevlieging. Hij 
beminde Grietje.

Geheel ontdaan zat hij daar bij zijn  
valies neer.

Adam  stond daar. H ij leek wel een 
schim, die plots verscheen en verdween.

—  G rietje is n aa r New  York, zei D a 
vid. Ze heeft geld meegenomen en ik 
hoorde het van den am btenaar.

—  U it uw  valies gehaald ?
—  Ja, bijna alles. Ik  moet ze nareizen.
—  Breek banden, die u knellen ! Sluit 

het verleden af. Een heerlijke toekomst 
ligt voor u open, m aar ge moet een of
fer kunnen brengen... D at heb ik ook 
gedaan... Denk aan Abraham , die was

bereid zijn eigen zoon te slachten...
—  Ik  kan Grietje niet n aa r Europa la 

ten terugkeeren ! kreunde David. Ik  heb 
ze lief ; we hadden een verbond geslo
ten.

—  Nu kunt gij beproeven, of h aa r lief
de echt is. A ls ze in opgewondenheid  
heeft gehandeld, wordt ze kalm er en 
keert ze terug. En dan zal ze zich onder
werpen. U w  hoeve staat gereed in Utah. 
Alles is geschikt. K eert Grietje terug, 
dan is dit een teeken dat ze bestemd 
is uw vrouw te worden. B lijft ze weg, 
dan is dat het bew ijs dat ze bij u niet 
past.

David sloot zijn valies. E r w as geen 
trein meer voor den volgenden dag. Hij 
moest dus wel wachten. Adam  leidde hem  
mee naar de eetzaal, m aar David  kon 
niet eten. En hij stelde zich voor, hoe 
Grietje in den trein zou weenen. En w at  
moest er te New  York  van haar gewor
den ?

In  den nam iddag keerde David naar  
zijn werk weer. H ij was erg verstrooid. 
Zijn  gedachten vertoefden bij Grietje. 
Nu voelde hij, dat hij in h aa r zooveel 
zou verliezen. En hij beschuldigde zich 
zelf, dat hij trouweloos had  gehandeld.

N a  het avondm aal ging David naar  
buiten. Het w as al donker. Plots kwam  
Debora bij hem. Ze sloeg de arm en om  
zijn hals.

—  Ik  ben immers van u, zei ze vleiend, 
en ze kuste hem hartstochtelijk. Ik  zal 
niet van u wegloopen.

David duizelde. Dit schoone meisje ga f 
zich aan  hem over. En Debora fleemde 
voort :

—  Treur niet, David, we kunnen da

delijk trouwen. O, we zullen zoo geluk
kig zijn !

En weer geraakte David onder haar  
invloed. H ij en Debora zwierven lang  
rond. David zocht tegen tien uur zijn  
slaapp laats op.

—  Ik heb Grietje niet weggejaagd, zei 
hij. Ze heeft zelf de scheiding gezocht. 
Ze moet dus weten w at ze doet. En w il 
W illem  Goedhart h aa r weer aannemen, 
dan heeft ze h aa r zin. Ik  ga  n aa r Utah. 
En te Reigersdam m e zien ze me niet 
meer terug.

H ij trachtte ook de gedachte aan zijn 
moeder te verdrijven.

Voor den m iddag kwam  Dries aan het 
kamp.

•—  Vreemdeling, hier kunt ge niet toe
gelaten worden, zei Adam, die weer op 
wacht scheen te staan.

—  Vent, met u heb ik geen zaken. Ik  
moet David Gelders spreken.

Adam  verstond geen Vlaam sch, en 
haalde den Hollandschen tolk.

—  M an, ge moet u van hier verwijde
ren, gebood deze.

—  W aa r  is David Gelders ?
—  David Gelders is aan het werk. Ge 

kunt hem  niet storen.
Dries duwde den tolk op zij en schop

te naar Adam , die trachtte te beletten, 
dat hij verder ging. H ij liep naa r het 
werkterrein.

Adam  riep iets. Verscheidene M orm o
nen stormden op Dries aan, grepen hem  
vast en sleurden hem terug. David zag 
het, en hij schrok, m aar durfde zich 
niet met Dries bemoeien. Deze weerde 
zich woedend, en kreeg duwen en klap
pen.

—  Gelders, ge zijt een la ffe  schavuit ! 
schreeuwde hij. Ze zullen het te Reigers
damme weten.

Dries ging heen. H ij wilde niet in 
handen van de politie vallen. En David  
Gelders boog zich over een handwagen, 
dien hij timmerde. H ij had den gan- 
schen voorm iddag strijd gehad. Z ijn  ge
weten zei hem, dat hij naar New  York  
moest, ook zijn hart haakte naa r Griet
je. M aar hij dacht aan de hoeve in Utah, 
aan het reeds betaalde geld en aan De
bora.

En hij bleef in het kamp.
’s Avonds wandelde hij weer met het 

Engelsch meisje... En in h aa r armen  
vervaagde het beeld der verlatene.

EEN B R IE F

’t W as rond Juni en te Reigersdamme 
bloeiden de boom gaarden bij de groote 
hoeven en blonk in de weiden het goud 
der boterbloemen. M aar in de dorpshui
zen schitterden de hofjes in hun kleu
renpracht.

W illem  Goedhart zou vandaag weer in 
zee steken. H ij stond ’s ochtends vóór 
zijn deur. De postbode naderde.

—  Een brief voor u, zei hij. U it Ame
rika, voegde hij er dan aarzelend bij.

W illem  ontroerde.
—  V an  G rietje ! dacht hij dadelijk.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).


